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11  ม.10  ซอยศรีวิไล  ถนนอุดร- ุดจับ   วง/ต้าบล มืองพีย
   ต/อ้าภอ ุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  41250

พ้ืนที่ 51.00 ตาราง ิโลมตร

ประชา รทั้งหมด 5,603 คน
ชาย 2,819 คน

หญิง 2,784 คน

้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564
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ส่วนที่ 1

ค้าถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงบประมาณ พ ศ  

ของ

ทศบาลต้าบลมืองพีย
อ้าภอ ุดจับ  จังหวัดอุดรธานี
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ะ ฯ ะ ช ต อง

บดน ถ วล ทผบร รท ถน ทศบ ลต บล ม พย ได น ร ทศบญญต บปร ม ณร ย
ยปร ปต ภ ทศบ ลต บล ม พย ร น นน ในโ น ผบร รท ถน ทศบ ลต บล ม

พย ชแ ใ ท นปร ธ นแล ม ช ทุ ท นไดทร บถ ถ น ร ล ตล ด น ล รแล แนว
นโยบ ย รด นน ร ในป บปร ม ณ พ.ศ. 2565 ด ต ไปน

1. ถ ะ ค ัง
1.1 บปร ม ณร ย ยทวไป

ค ถ งง ะ ณ
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

1.1.1 นฝ ธน ร นวน 16,916,516.20 บ ท

1.1.2 น ม นวน 15,596,942.01 บ ท

1.1.3 นทุน ร น ม นวน 7,018,872.78 บ ท

1.1.4 ร ย ร น นไวแบบ นผ พนแล ย ไมได บ ย นวน 0 โ ร ร รวม 0.00
บ ท

1.1.5 ร ย ร น นไวโดยย ไมได นผ พน นวน 1 โ ร ร รวม 32,896.00 บ ท

1.2 น นวน 0.00 บ ท

ในป บปร ม ณ พ.ศ. 2564 ณ วนท 7 ม พ.ศ. 2564 ์ รป ร วนท ถนม
ถ น ร น ด น

2. ห ง ะ ณใ ีง ะ ณ . . 2563
2.1 ร ยรบ ร นวน 30,985,101.29 บ ท ปร บดวย

มวดภ ษ ร นวน 17,674.97 บ ท

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ นุญ ต นวน 97,082.00 บ ท

มวดร ยได ทรพย์ น นวน 147,345.23 บ ท

มวดร ยได ธ รณปโภ แล รพ ณชย์ นวน 331,952.00 บ ท

มวดร ยได บ็ด ตล็ด นวน 74,860.00 บ ท

มวดร ยได ทุน นวน 155,000.00 บ ท

มวดภ ษ ด รร นวน 16,286,633.09 บ ท

มวด น ุด นุนทวไป นวน 13,874,554.00 บ ท

2.2 น ุด นุนทรฐบ ลใ โดยร บุวตถุปร ์ นวน 502,963.00 บ ท

2.3 ร ย ย ร นวน 26,490,333.29 บ ท ปร บดวย

3



บ ล นวน 7,611,590.11 บ ท

บบุ ล ร นวน 10,538,932.00 บ ท

บด นน น นวน 5,758,619.86 บ ท

บล ทุน นวน 1,086,856.00 บ ท

บ น ุด นุน นวน 1,494,335.32 บ ท

บร ย ย น นวน 0.00 บ ท

2.4 ร ย ยท ย น ุด นุนทรฐบ ลใ โดยร บุวตถุปร ์ นวน 655,883.00 บ ท

2.5 ม ร ย น ม พ ด นน รต ม น น ท นวน 1,878,000.00 บ ท

2.6 ร ย ยท ย นทุน ร น ม นวน 298,500.00 บ ท

2.7 ร ย ยท ย น นวน 0.00 บ ท
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ค้าแถลงงบประมาณ
ประ อบงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทศบาลต้าบลมืองพีย
อ้าภอ ุดจับ จังหวัดอุดรธานี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอา ร 17,674.97 28,000.00 20,000.00

หมวดคาธรรมนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

97,082.00 98,000.00 140,500.00

หมวดรายได้จา ทรัพย์สิน 147,345.23 112,000.00 112,000.00

หมวดรายได้จา สาธารณูปโภค และ
ิจ ารพาณิชย์

331,952.00 276,000.00 330,000.00

หมวดรายได้บ็ดตล็ด 74,860.00 110,000.00 65,000.00

หมวดรายได้จา ทุน 155,000.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 823,914.20 624,000.00 667,500.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,286,633.09 17,547,000.00 17,586,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,286,633.09 17,547,000.00 17,586,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดงินอุดหนุนท่ัวไป 13,874,554.00 15,629,000.00 15,546,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

13,874,554.00 15,629,000.00 15,546,500.00

รวม 30,985,101.29 33,800,000.00 33,800,000.00
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2565

2
ิ

2563 2564 2565

งบกลาง 7,611,590.11 8,306,552.00 8,805,559.00

งบบุคลากร 10,538,932.00 13,407,340.00 14,067,060.00

งบดา นินงาน 5,758,619.86 6,698,108.00 5,766,081.00

งบลงทุน 1,086,856.00 3,508,000.00 3,821,900.00

งบ งินอุดหนุน 1,494,335.32 1,880,000.00 1,339,400.00

26,490,333.29 33,800,000.00 33,800,000.00
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
เทศบาลต้าบลเมืองเพีย

อ้าเภอ ุดจับ  จังหวัดอุดรธานี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต้าบลเมืองเพีย
อ้าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11,579,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 974,020

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,591,101

แผนงานสาธารณสุข 712,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 520,680

แผนงานเคหะและชุมชน 1,547,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,039,780

แผนงานการเกษตร 10,000

ด้านการด้าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 8,805,559

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 33,800,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ทศบาลต้าบลมืองพีย

อ้าภอ ุดจับ จังหวัดอุดรธานี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,805,559 8,805,559

    งบ ลาง 8,805,559 8,805,559

หน้า : 1/8
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,271,200 497,640 1,736,340 355,320 8,860,500

    งินดือน (ฝ่าย ารมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    งินดือน (ฝ่ายประจ้า) 3,646,560 497,640 1,736,340 355,320 6,235,860

งบด้านินงาน 1,928,000 20,000 527,400 0 2,475,400

    ค่าตอบแทน 693,000 0 85,000 0 778,000

    ค่าใช้สอย 320,000 20,000 402,400 0 742,400

    ค่าวัสดุ 340,000 0 40,000 0 380,000

    ค่าสาธารณูปโภค 575,000 0 0 0 575,000

งบลงทุน 119,400 0 104,000 0 223,400

    ค่าครุภัณฑ์ 119,400 0 104,000 0 223,400

งบงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 20,000

    งินอุดหนุน 20,000 0 0 0 20,000

รวม 8,338,600 517,640 2,367,740 355,320 11,579,300

หน้า : 2/8
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 402,720 0 402,720

    งินดือน (ฝ่ายประจ้า) 402,720 0 402,720

งบด้านินงาน 457,000 67,000 524,000

    ค่าใช้สอย 442,000 22,000 464,000

    ค่าวัสดุ 15,000 15,000 30,000

    ค่าตอบแทน 0 30,000 30,000

งบลงทุน 47,300 0 47,300

    ค่าครุภัณฑ์ 47,300 0 47,300

รวม 907,020 67,000 974,020

หน้า : 3/8
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่ก้าหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 2,160,720 0 0 2,160,720

    งินดือน (ฝ่ายประจ้า) 2,160,720 0 0 2,160,720

งบด้านินงาน 1,329,681 0 0 1,329,681

    ค่าใช้สอย 762,485 0 0 762,485

    ค่าวัสดุ 567,196 0 0 567,196

งบลงทุน 21,300 0 0 21,300

    ค่าครุภัณฑ์ 21,300 0 0 21,300

งบงินอุดหนุน 0 869,400 210,000 1,079,400

    งินอุดหนุน 0 869,400 210,000 1,079,400

รวม 3,511,701 869,400 210,000 4,591,101

หน้า : 4/8
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบด้านินงาน 512,000 512,000

    ค่าใช้สอย 487,000 487,000

    ค่าวัสดุ 25,000 25,000

งบงินอุดหนุน 200,000 200,000

    งินอุดหนุน 200,000 200,000

รวม 712,000 712,000

แผนงานสังคมสงคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับสังคมสงคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงคราะห์

รวม

งบบุคลากร 460,680 0 460,680

    งินดือน (ฝ่ายประจ้า) 460,680 0 460,680

งบด้านินงาน 0 30,000 30,000

    ค่าวัสดุ 0 30,000 30,000

งบงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

    งินอุดหนุน 0 30,000 30,000

รวม 460,680 60,000 520,680

หน้า : 5/8

13

User
Textbox



แผนงานคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานก้าจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 152,400 0 243,840 766,320 1,162,560

    งินดือน (ฝ่ายประจ้า) 152,400 0 243,840 766,320 1,162,560

งบด้านินงาน 180,000 200,000 0 5,000 385,000

    ค่าใช้สอย 180,000 0 0 0 180,000

    ค่าวัสดุ 0 200,000 0 5,000 205,000

รวม 332,400 200,000 243,840 771,320 1,547,560

แผนงานสร้างความข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งสริมและสนับ
สนุนความข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบด้านินงาน 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 10,000 10,000

งบงินอุดหนุน 10,000 10,000

    งินอุดหนุน 10,000 10,000

รวม 20,000 20,000

หน้า : 6/8
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,019,880 0 1,019,880

    งินดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,019,880 0 1,019,880

งบด้านินงาน 490,000 0 490,000

    ค่าตอบแทน 25,000 0 25,000

    ค่าใช้สอย 275,000 0 275,000

    ค่าวัสดุ 190,000 0 190,000

งบลงทุน 131,900 3,398,000 3,529,900

    ค่าครุภัณฑ์ 131,900 0 131,900

    ค่าท่ีดินและสิ่ง ่อสร้าง 0 3,398,000 3,398,000

รวม 1,641,780 3,398,000 5,039,780

หน้า : 7/8
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แผนงานการกษตร

งานงบ งานส่งสริมการกษตร
งานส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบด้านินงาน 5,000 5,000 10,000

    ค่าใช้สอย 5,000 5,000 10,000

รวม 5,000 5,000 10,000

หน้า : 8/8
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11,579,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 974,020

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,591,101

แผนงานสาธารณสุข 712,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 520,680

แผนงานเคหะและชุมชน 1,547,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,039,780

แผนงานการเกษตร 10,000

ด้านการด้าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 8,805,559

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 33,800,000

โดยท่ีเปຓนการสมควรตัๅงงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอ้านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปຑจจุบัน มาตรา ุ62 จึงตราเทศบัญญัติขึๅนไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลต้าบลเมืองเพีย และโดยเห็นชอบของนายอ้าเภอกุดจับ ปฏิบัติราชการแทน ผู้วา
ราชการจังหวัดอุดรธานี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นีๅเรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นีๅให้ใช้บังคับตัๅงแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปຓนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปຓนจ้านวนรวมทัๅงสิๅน 33,800,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป เปຓนจ้านวนรวมทัๅงสิๅน 33,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนีๅ

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปຓนจ้านวนรวมทัๅงสิๅน 0 บาท ดังนีๅ

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต้าบลเมืองเพีย
อ้าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
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งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต้าบลเมืองเพียปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เปຓนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต้าบลเมืองเพียมีหน้าท่ีรักษาการให้เปຓนไปตามเทศบัญญัตินีๅ

ประกาศ ณ วันท่ี ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายวุฒิโชติ สุริยพัฒน์)

ต้าแหนง นายกเทศมนตรีต้าบลเมืองเพีย

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(นายวิโรจน์ อุทุมโภค)

ต้าแหนง นายอ้าเภอกุดจับ ปฏิบัติราชการแทน ผู้วา
ราชการจังหวัดอุดรธานี
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจ้าปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ทศบาลต้าบลมืองพีย
อ้าภอ ุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงรือนและที่ดิน 31,368.50 324.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีบ้ารุงท้องที่ 52,835.20 7,788.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลู สร้าง 0.00 962.97 15,000.00 -33.33 % 10,000.00

     ภาษีป้าย 11,200.00 8,600.00 13,000.00 -23.08 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 95,403.70 17,674.97 28,000.00 20,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมนียม ็บและขนมูลฝอย 71,640.00 57,920.00 80,000.00 50.00 % 120,000.00

     ค่าธรรมนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประ าศหรือแผ่นปลิว พื่อ
ารโฆษณา

10.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมนียม ี่ยว ับ ารควบคุมอาคาร 391.00 56.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมนียม ี่ยว ับทะบียนพาณิชย์ 300.00 100.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

     ค่าธรรมนียมใบอนุญาตประ อบ ิจ ารน้้ามันชื้อพลิง 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมนียมอื่น ๆ 9,957.00 13,790.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าปรับผู้ ระท้าผิด ฎหมายจราจรทางบ 50,100.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับ ารผิดสัญญา 200.00 17,496.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตประ อบ ารค้าส้าหรับ ิจ ารที่ปຓนอันตรายต่อ
สุขภาพ

4,200.00 7,700.00 5,000.00 60.00 % 8,000.00

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:36:52 หน้า : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าใบอนุญาต ี่ยว ับ ารควบคุมอาคาร 20.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาต ี่ยว ับ ารโฆษณาโดยใช้ครื่องขยายสียง 10.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 9,218.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 146,046.00 97,082.00 98,000.00 140,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าช่าที่ดิน 10,000.00 12,000.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าช่าหรือบริ าร 0.00 0.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00

     ดอ บี้ย 66,577.02 135,345.23 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 76,577.02 147,345.23 112,000.00 112,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายได้จา ประปา 281,870.00 331,952.00 276,000.00 19.57 % 330,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 281,870.00 331,952.00 276,000.00 330,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าจ้าหน่ายศษของ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00

     ค่าขายอ สาร ารจัดซื้อจัดจ้าง 10,000.00 12,000.00 0.00 0.00 % 0.00

     รายได้บ็ดตล็ดอื่น ๆ 45,050.00 62,860.00 110,000.00 -42.73 % 63,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 55,050.00 74,860.00 110,000.00 65,000.00

หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 155,000.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 155,000.00 0.00 0.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 468,731.43 693,201.08 460,000.00 8.70 % 500,000.00

     ภาษีมูลค่าพิ่มตาม พ.ร.บ. ้าหนดแผนฯ 8,849,673.83 8,221,761.20 8,800,000.00 0.00 % 8,800,000.00

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:36:52 หน้า : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีมูลค่าพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,171,619.47 2,150,923.09 2,200,000.00 0.00 % 2,200,000.00

     ภาษีธุร ิจฉพาะ 40,907.53 73,202.85 67,000.00 -2.99 % 65,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 4,809,515.18 4,198,071.50 4,800,000.00 0.00 % 4,800,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 26,965.78 35,684.04 36,000.00 0.00 % 36,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรลียม 182,189.95 129,351.93 180,000.00 0.00 % 180,000.00

     ค่าธรรมนียมจดทะบียนสิทธิและนิติ รรมตามประมวล
ฎหมายที่ดิน

897,633.00 779,277.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 2,619.00 5,160.40 4,000.00 25.00 % 5,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,449,855.17 16,286,633.09 17,547,000.00 17,586,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     งินอุดหนุนทั่วไป 13,539,166.00 13,874,554.00 15,629,000.00 -0.53 % 15,546,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,539,166.00 13,874,554.00 15,629,000.00 15,546,500.00

รวมทุกหมวด 31,643,967.89 30,985,101.29 33,800,000.00 33,800,000.00

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:36:52 หน้า : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทศบาลต้าบลมืองพีย

อ้าภอ ุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน 33,800,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 20,000 บาท
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลู สร้าง จ้านวน 10,000 บาท

ประมาณ ารรายรับต่้า วาปงบประมาณท่ีผานมา

ภาษีป้าย จ้านวน 10,000 บาท

ประมาณ ารรายรับต่้า วาปงบประมาณท่ีผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 140,500 บาท
คาธรรมนียม ็บและขนมูลฝอย จ้านวน 120,000 บาท

ประมาณ ารรายรับสูง วาปงบประมาณท่ีผานมา

คาธรรมนียม ี่ยว ับ ารควบคุมอาคาร จ้านวน 1,000 บาท

ประมาณ ารรายรับทา ับปงบประมาณท่ีผานมา

คาธรรมนียม ี่ยว ับทะบียนพาณิชย์ จ้านวน 500 บาท

ประมาณ ารรายรับต่้า วาปงบประมาณท่ีผานมา

คาธรรมนียมใบอนุญาตประ อบ ิจ ารนๅ้ามันชืๅอพลิง จ้านวน 1,000 บาท

ประมาณ ารรายรับทา ับปงบประมาณท่ีผานมา

คาธรรมนียมอื่น ๆ จ้านวน 10,000 บาท

ประมาณ ารรายรับทาปงบประมาณท่ีผานมา

คาใบอนุญาตประ อบ ารค้าส้าหรับ ิจ ารท่ีปຓนอันตรายตอ
สุขภาพ

จ้านวน 8,000 บาท

ประมาณ ารรายรับสูง วาปงบประมาณท่ีผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 112,000 บาท
คาชาหรือบริ าร จ้านวน 12,000 บาท

ประมาณ ารรายรับทา ับปงบประมาณท่ีผานมา

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 21:37:30 หน้า : 1/3
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ดอ บีๅย จ้านวน 100,000 บาท

ประมาณ ารรายรับทา ับปงบประมาณท่ีผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 330,000 บาท
รายได้จา ประปา จ้านวน 330,000 บาท

ประมาณ ารรายรับสูง วาปงบประมาณท่ีผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 65,000 บาท
คาจ้าหนายศษของ จ้านวน 2,000 บาท

ประมาณ ารรายรับสูง วาปงบประมาณท่ีผานมา

รายได้บ็ดตล็ดอื่น ๆ จ้านวน 63,000 บาท

ประมาณ ารรายรับต่้า วาปงบประมาณท่ีผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,586,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จ้านวน 500,000 บาท

ประมาณ ารรายรับสูง วาปงบประมาณท่ีผานมา

ภาษีมูลคาพิ่มตาม พ.ร.บ. ้าหนดแผนฯ จ้านวน 8,800,000 บาท

ประมาณ ารรายรับทา ับปงบประมาณท่ีผานมา

ภาษีมูลคาพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ้านวน 2,200,000 บาท

ประมาณ ารรายรับทา ับปงบประมาณท่ีผานมา

ภาษีธุร ิจฉพาะ จ้านวน 65,000 บาท

ประมาณ ารรายรับต่้า วาปงบประมาณท่ีผานมา

ภาษีสรรพสามิต จ้านวน 4,800,000 บาท

ประมาณ ารรายรับทา ับปงบประมาณท่ีผานมา

คาภาคหลวงแร จ้านวน 36,000 บาท

ประมาณ ารรายรับทา ับปงบประมาณท่ีผานมา

คาภาคหลวงปิโตรลียม จ้านวน 180,000 บาท

ประมาณ ารรายรับทา ับปงบประมาณท่ีผานมา

คาธรรมนียมจดทะบียนสิทธิและนิติ รรมตามประมวล ฎหมาย
ท่ีดิน

จ้านวน 1,000,000 บาท

ประมาณ ารรายรับทา ับปงบประมาณท่ีผานมา

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 21:37:30 หน้า : 2/3
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ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จ้านวน 5,000 บาท

ประมาณ ารรายรับสูง วาปงบประมาณท่ีผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 15,546,500 บาท

งินอุดหนุนท่ัวไป จ้านวน 15,546,500 บาท

ประมาณ ารรายรับต่้า วาปงบประมาณท่ีผานมา

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 21:37:30 หน้า : 3/3

24

User
Textbox

User
Textbox



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 131,832 116,218 146,600 4.29 % 152,887

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,320 5,600 5,870 3.44 % 6,072

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,379,100 5,497,300 6,091,200 3.61 % 6,311,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,160,800 1,152,000 1,267,200 6.06 % 1,344,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 148,000 144,000 174,000 3.45 % 180,000

เงินส้ารองจาย 60,274 194,565 150,732 -28.15 % 108,300

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 547,700

เงินบ้าเหน็จลูกจ้างประจ้า 0 0 0 100 % 28,800

เงินคาบ้ารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย

26,957.68 29,193.11 30,730 -6.93 % 28,600

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต้าบลเมืองเพีย
อ้าเภอกุดจับ    จังหวัดอุดรธานี

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 หน้า : 1/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลต้าบลเมือง
เพีย

98,000 98,000 98,000 0 % 98,000

เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

326,860 346,034 545,130 -100 % 0

เงินบ้าเหน็จลูกจ้างประจ้า 28,680 28,680 28,800 -100 % 0

รวมงบกลาง 7,365,823.68 7,611,590.11 8,538,262 8,805,559

รวมงบกลาง 7,365,823.68 7,611,590.11 8,538,262 8,805,559

รวมงบกลาง 7,365,823.68 7,611,590.11 8,538,262 8,805,559

รวมแผนงานงบกลาง 7,365,823.68 7,611,590.11 8,538,262 8,805,559

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

695,520 695,520 553,520 25.65 % 695,520

คาตอบแทนประจ้าต้าแหนงนายก/รองนายก 120,000 120,000 98,373 21.98 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 100,000 20 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนต้าบล

198,720 198,720 149,720 32.73 % 198,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400 1,258,027 18.47 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,159,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,711,680 1,632,294 1,979,100 16.15 % 2,298,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 4,000 2,000 % 84,000

เงินประจ้าต้าแหนง 228,000 191,067 120,000 55 % 186,000

คาจ้างลูกจ้างประจ้า 588,180 623,460 664,000 5.22 % 698,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้างประจ้า 4,140 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 349,320 292,573 331,100 0.03 % 331,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 39,357 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 2,929,320 2,778,751 3,146,200 3,646,560

รวมงบบุคลากร 5,553,960 5,403,391 5,305,840 6,271,200

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

29,500 31,500 885,000 -43.5 % 500,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 26,040 0 10,000 -50 % 5,000
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27

User
Textbox

User
Textbox



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบ้าน 82,000 111,000 168,000 -17.86 % 138,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 27,000 81,150 80,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 164,540 223,650 1,143,000 693,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 200,773.5 0 0 0 % 0

คาจ้างถายเอกสาร 0 0 24,000 -16.67 % 20,000

คาจ้างปรับปรุงโดเมน website 0 0 0 100 % 3,000

คาจ้างส้ารวจความต้องการและความพึงพอ
ใจในการให้บริการประชาชน

0 0 0 100 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 244,118.4 10,000 0 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการก้าจัดขยะมูลฝอย 0 0 185,000 -27.03 % 135,000

คาเชาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 0 0 700 -100 % 0

คาปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

0 1,551.5 5,000 -60 % 2,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 23,800 18,950 40,000 0 % 40,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 หน้า : 4/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

24,118 84,184 100,000 -70 % 30,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 66,900 218,200 100,000 -70 % 30,000

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้กระเช้าดอกไม้  
พานพุมและพวงมาลา

2,300 5,000 10,000 -100 % 0

โครงการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 223,500 -100 % 0

โครงการสงเสริมประชาชนเรื่อง
ประชาธิปไตยและหลักธรรมมาภิบาลและ
การเมืองการปกครอง

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของเทศบาล

225,840 0 50,000 -80 % 10,000

โครงการส้ารวจความต้องการและความพึง
พอใจในการให้บริการประชาชน

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานเทศบาล

0 0 10,000 -100 % 0

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 47,249.47 33,010.13 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 590,980.97 605,014.03 833,200 320,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน 134,062.75 109,780.3 190,000 -73.68 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 หน้า : 5/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,065 13,230 35,000 -42.86 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 31,464 13,609 50,000 -50 % 25,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 31,000 -35.48 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 32,790 66,794.99 80,000 -75 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 220,465 208,960 200,000 -25 % 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000 20,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 9,690 10,720 20,000 -50 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,679 25,020 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 480,215.75 468,114.29 661,000 340,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 439,215.73 509,962.38 625,000 -52 % 300,000

คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล 10,395.39 18,325.47 25,000 -40 % 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,022.04 2,689.67 10,000 -50 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 76,697.6 79,810.4 140,000 78.57 % 250,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 529,330.76 610,787.92 805,000 575,000

รวมงบด้าเนินงาน 1,765,067.48 1,907,566.24 3,442,200 1,928,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 หน้า : 6/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส้านักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้แถว 3 ที่น่ัง  จ้านวน 2 ตัว 0 0 10,000 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนพร้อมฐานรอง  
จ้านวน  4 ตัว

0 0 20,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะท้างานระดับปฏิบัติการ - 
ช้านาญการ จ้านวน 1 ตัว

0 0 0 100 % 7,000

จัดซื้อเก้าอี้ท้างาน 0 22,050 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องฉีดน้้าแรงดันสูง จ้านวน 1 
เครื่อง

0 9,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  
จ้านวน 1 เครื่อง

0 21,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
จ้านวน 3 เครื่อง

0 62,700 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จ้านวน 2 
หลัง

0 9,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้ลิ้นชักแขวนแฟ้ม  จ้านวน 2 หลัง 0 10,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะท้างานเหล็ก 5 ฟุต  จ้านวน 1 ตัว 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อตู้ล้าโพงกลางแจ้ง 9,800 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 หน้า : 7/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อตู้ล้าโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก 9,880 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ้านวน 1 
เครื่อง

9,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ้านวน 2 
เครื่อง

0 18,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 

ส้าหรับส้านักงาน  จ้านวน 1 เครื่อง
0 0 0 100 % 17,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส้าหรับ
ประมวลผล  จ้านวน 1 เครื่อง

0 0 22,000 -27.27 % 16,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ต้ังถังหมึกพิมพ์ จ้านวน 2 เครื่อง

0 0 0 100 % 8,600

คาบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 20,000 254 % 70,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,180 162,150 72,000 119,400

รวมงบลงทุน 29,180 162,150 72,000 119,400

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 หน้า : 8/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นอ้าเภอกุดจับ

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,348,207.48 7,473,107.24 8,840,040 8,338,600

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 231,840 243,360 258,000 5.12 % 271,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 212,880 217,200 221,700 2.14 % 226,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 444,720 460,560 479,700 497,640

รวมงบบุคลากร 444,720 460,560 479,700 497,640

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 หน้า : 9/54

33

User
Textbox

User
Textbox



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดท้าแผน
พัฒนาท้องถิ่นหรือจัดท้าและทบทวนปรับ
ปรุงแผนชุมชน

3,750 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 3,750 0 20,000 20,000

รวมงบด้าเนินงาน 3,750 0 20,000 20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All in 

one ส้าหรับส้านักงาน จ้านวน 1 เครื่อง
0 0 17,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 17,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 17,000 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 448,470 460,560 516,700 517,640

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 691,920 925,346 1,254,300 9.02 % 1,367,400

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 หน้า : 10/54
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 14,978 21,300 -40 % 12,780

เงินประจ้าต้าแหนง 42,000 46,500 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 231,480 236,160 241,100 2.93 % 248,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 48,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,013,400 1,270,984 1,624,700 1,736,340

รวมงบบุคลากร 1,013,400 1,270,984 1,624,700 1,736,340

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,000 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 51,000 70,500 120,000 -50 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 16,800 9,000 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 67,800 84,500 165,000 85,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 170,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาเก็บคาบริการเก็บขนขยะ 0 0 0 100 % 24,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 หน้า : 11/54
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คาจ้างเหมาจดมิเตอร์น้้าประปา 0 0 22,500 33.33 % 30,000

คาจ้างเหมาชวยปฏิบัติงานธุรการ 0 93,333 102,000 0 % 102,000

คาจ้างเหมาชวยปฏิบัติงานพัสดุ 0 0 93,500 9.09 % 102,000

คาจ้างเหมาบริการ      
0 0 5,000 -100 % 0

จ้างเหมาเก็บคาน้้าประปา 0 66,000 73,000 1.92 % 74,400

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

33,755 63,688 40,000 -50 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 25,100 51,280 40,000 -50 % 20,000

โครงการจัดท้าหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี 0 94,684 50,000 -60 % 20,000

โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษีบริการเคลื่อนที่ 0 0 10,000 -100 % 0

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 228,855 368,985 446,000 402,400

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน 2,640 23,137.8 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 3,480 10,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 หน้า : 12/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,725 17,370 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 11,365 43,987.8 60,000 40,000

รวมงบด้าเนินงาน 308,020 497,472.8 671,000 527,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส้านักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ท้างานระดับปฏิบัติการ - 
ช้านาญการ  จ้านวน 2 ตัว

0 0 6,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทางานระดับปฏิบัติการ - 
ช้านาญการ จ้านวน 4 ตัว

0 0 0 100 % 28,000

จัดซื้อเก้าอี้ท้างาน 0 4,700 0 0 % 0

จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จ้านวน 6 หลัง 0 27,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะท้างานเหล็ก 5 ฟุต จ้านวน 1 ตัว 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 
จ้านวน 1 คัน

0 0 0 100 % 54,700

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 

ส้าหรับส้านักงาน จ้านวน 1 เครื่อง
0 0 0 100 % 17,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 หน้า : 13/54
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ต้ังถังหมึกพิมพ์ จ้านวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 4,300

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 

ส้าหรับงานประมวลผล
0 22,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส้านักงาน จ้านวน 
1 เครื่อง

0 16,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ้านวน 1 
เครื่อง

0 7,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ้านวน 1 
เครื่อง

0 4,200 4,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 92,200 10,300 104,000

รวมงบลงทุน 0 92,200 10,300 104,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,321,420 1,860,656.8 2,306,000 2,367,740

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 0 355,320

รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 355,320

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 หน้า : 14/54
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รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,118,097.48 9,794,324.04 11,662,740 11,579,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 338,940 358,937 382,600 5.26 % 402,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 338,940 358,937 382,600 402,720

รวมงบบุคลากร 338,940 358,937 382,600 402,720

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 432,000 432,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถดับเพลิง
และพนักงานดับเพลิง

0 0 462,000 -6.49 % 432,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันส้าคัญ
ของชาติ

9,900 26,145 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3,480 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมจัดต้ังชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ้าเทศบาลต้าบลเมืองเพีย

0 0 116,400 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 หน้า : 15/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

0 0 20,000 -100 % 0

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 445,380 458,145 628,400 442,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกอสร้าง 10,240 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 3,135 1,649 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 13,375 1,649 15,000 15,000

รวมงบด้าเนินงาน 458,755 459,794 643,400 457,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้้า แบบหอยโขง เครื่อง
ยนต์เบนซิล ขนาด 7 แรงม้า จ้านวน 1 
เครื่อง

0 0 0 100 % 17,800

คาจัดซื้อเลื่อยยนต์ จ้านวน 2 เครื่อง 0 0 0 100 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 หน้า : 16/54
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  
จ้านวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 9,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 47,300

รวมงบลงทุน 0 0 0 47,300

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 797,695 818,731 1,026,000 907,020

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

47,040 55,720 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 47,040 55,720 50,000 30,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมวันสถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 24,300 24,400 25,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 หน้า : 17/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลวันส้าคัญ

11,965 0 12,000 0 % 12,000

รวมค่าใช้สอย 36,265 24,400 47,000 22,000

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 4,415 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 20,000 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 24,415 30,000 15,000

รวมงบด้าเนินงาน 83,305 104,535 127,000 67,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

คาจัดซื้อหัวฉีดน้้าดับเพลิง  จ้านวน  1  หัว 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 40,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 40,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 83,305 104,535 167,000 67,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 881,000 923,266 1,193,000 974,020

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 หน้า : 18/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 784,620 826,380 993,990 50.43 % 1,495,260

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 67,200 0 % 67,200

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000 67,200 62.5 % 109,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 446,520 455,760 465,000 2.32 % 475,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 31,740 22,500 22,500 -41.07 % 13,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,304,880 1,346,640 1,615,890 2,160,720

รวมงบบุคลากร 1,304,880 1,346,640 1,615,890 2,160,720

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการชวยครูผู้ดูแลเด็ก 0 0 90,000 0 % 90,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 39,680 40,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 หน้า : 19/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริการ
การศึกษา

631,100 593,910 658,410 2.14 % 672,485

รวมค่าใช้สอย 670,780 633,910 748,410 762,485

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 567,196

คาอาหารเสริม (นม) 508,482.26 607,549.82 555,698 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 508,482.26 607,549.82 555,698 567,196

รวมงบด้าเนินงาน 1,179,262.26 1,241,459.82 1,304,108 1,329,681

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส้านักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
จ้านวน 2 เครื่อง

0 41,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 

ส้าหรับส้านักงาน จ้านวน 1 เครื่อง
0 0 0 100 % 17,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติด
ต้ังถังหมึกพิมพ์ จ้านวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 4,300

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับส้านักงาน 15,750 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 หน้า : 20/54

44

User
Textbox

User
Textbox



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับส้านักงาน 
จ้านวน 1 เครื่อง

0 15,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,200 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ้านวน  1 
เครื่อง

0 4,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,950 62,000 0 21,300

รวมงบลงทุน 19,950 62,000 0 21,300

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 2,504,092.26 2,650,099.82 2,919,998 3,511,701

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬานักเรียน  ศพด. 8,921 0 9,000 -100 % 0

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 3,000 2,920 3,000 -100 % 0

โครงการประเมินคุณภาพใน  ศพด. 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการมีสวนรวมของชุมชนฯ 5,925 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 17,846 2,920 20,000 0

รวมงบด้าเนินงาน 17,846 2,920 20,000 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 หน้า : 21/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
โรงเรียนบ้านดงน้อย หมู 4

30,000 30,000 30,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส้าหรับ 
โรงเรียน บ้านขา หมู 6

224,000 220,000 214,000 9.91 % 235,200

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส้าหรับ 
โรงเรียน บ้านดงน้อย หมู 4

225,000 232,000 234,000 7.69 % 252,000

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส้าหรับ 
โรงเรียน บ้านโสกแกค้าเจริญ หมู 5

390,400 372,000 368,000 3.86 % 382,200

รวมเงินอุดหนุน 869,400 854,000 846,000 869,400

รวมงบเงินอุดหนุน 869,400 854,000 846,000 869,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 887,246 856,920 866,000 869,400
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งานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าที่ชวย
งานพัฒนาการศึกษา (ครูชวยสอน) 
โรงเรียนบ้านขา หมู 6

70,000 70,000 70,000 0 % 70,000

โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าที่ชวย
งานพัฒนาการศึกษา (ครูชวยสอน) 
โรงเรียนบ้านดงน้อย หมู 4

70,000 70,000 70,000 0 % 70,000

โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าที่ชวย
งานพัฒนาการศึกษา (ครูชวยสอน) 
โรงเรียนบ้านโสกแกค้าเจริญ  หมู 12

70,000 70,000 70,000 0 % 70,000

รวมเงินอุดหนุน 210,000 210,000 210,000 210,000

รวมงบเงินอุดหนุน 210,000 210,000 210,000 210,000

รวมงานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ 210,000 210,000 210,000 210,000

รวมแผนงานการศึกษา 3,601,338.26 3,717,019.82 3,995,998 4,591,101
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 432,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ้าศูนย์
สุขภาพบ้านขา หมู 6

0 84,000 90,000 0 % 90,000

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหนวยการ
แพทย์ฉุกเฉิน (1669)

0 348,000 372,000 0 % 372,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือด
ออก

10,800 9,810 15,000 0 % 15,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

3,310 6,600 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) และการจัดท้าหน้ากากอนามัย
เพื่อการป้องกันตนเอง

0 12,769 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 446,110 461,179 487,000 487,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,500 3,000 16,000 56.25 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 6,500 3,000 16,000 25,000

รวมงบด้าเนินงาน 452,610 464,179 503,000 512,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

   โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ หมู 2

6,000 6,000 0 0 % 0

  โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ หมู 5

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ หมู 1

7,000 7,000 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ หมู 10

7,000 7,000 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ หมู 11

7,000 7,000 0 0 % 0
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 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ หมู 12

7,000 7,000 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ หมู 2

7,000 7,000 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ หมู 4

7,000 7,000 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ หมู 5

7,000 7,000 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ หมู 6

7,000 7,000 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ หมู 8

7,000 7,000 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ หมู 9

7,000 7,000 0 0 % 0
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 โครงการอุดหนุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู 1

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู 10

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู 11

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู 12

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู 2

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู 4

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู 5

6,000 6,000 0 0 % 0
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 โครงการอุดหนุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู 6

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู 8

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู 9

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ หมู 1

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ หมู 6

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ หมู 8

6,000 6,000 0 0 % 0

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านขา หมู 6

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านค้าเจริญ หมู 12

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านดงเค็ง หมู 11

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านดงน้อย หมู 4

0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านโนนเมือง หมู 8

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านโนนส้าราญ หมู 9

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านเพีย หมู 1

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านศรีวิลัย หมู 10

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านโสกแก หมู 5

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านหัวขัว หมู 2

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ หมู 10

6,000 6,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ หมู 11

6,000 6,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ หมู 12

6,000 6,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ หมู 4

6,000 6,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ หมู 9

6,000 6,000 0 0 % 0
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รวมเงินอุดหนุน 190,000 190,000 200,000 200,000

รวมงบเงินอุดหนุน 190,000 190,000 200,000 200,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 642,610 654,179 703,000 712,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 642,610 654,179 703,000 712,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 238,600 -3.64 % 229,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 212,880 219,360 223,800 3.11 % 230,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 212,880 219,360 462,400 460,680

รวมงบบุคลากร 212,880 219,360 462,400 460,680

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 212,880 219,360 462,400 460,680

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบด้าเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 50,000 -40 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 60,000 30,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 60,000 30,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการอุดหนุนการออกหนวยบรรเทา
ทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติฯ การให้การ
สงเคราะห์และการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาสในพื้นที่ อ้าเภอกุดจับ

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 60,000 60,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 212,880 219,360 522,400 520,680

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 277,740 294,000 377,100 -100 % 0

เงินประจ้าต้าแหนง 0 3,500 3,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 272,400 277,887 341,400 -62.39 % 128,400
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 29,700 29,953 68,100 -64.76 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 579,840 605,340 789,600 152,400

รวมงบบุคลากร 579,840 605,340 789,600 152,400

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 21,000 0

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 472,200 427,432 0 0 % 0

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชางส้ารวจ 0 0 90,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 265,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซอม
แซมระบบประปา

0 0 90,000 0 % 90,000

คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแล
ระบบประปา

0 0 90,000 0 % 90,000
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คาธรรมเนียม 0 0 5,000 -100 % 0

คารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

25,592 8,600 10,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมมและคาลงทะเบียน 20,200 3,900 12,000 -100 % 0

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 16,980 36,900 35,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 534,972 476,832 607,000 180,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน 5,197 9,049 10,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 278,810 93,400 150,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,400 0 28,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 14,100 7,500 16,500 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,900 5,221 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 306,407 115,170 214,500 0

รวมงบด้าเนินงาน 841,379 592,002 842,500 180,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส้านักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ท้างานระดับปฏิบัติ
การ-ช้านาญการ  จ้านวน 2 ตัว

0 0 6,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ท้างานระดับอ้านวยการ  
จ้านวน 2 ตัว

0 0 10,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
จ้านวน 1 เครื่อง

0 0 21,000 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนพร้อมฐานรอง  
จ้านวน 4 ตัว

0 0 20,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะท้างานระดับปฏิบัติ
การ-ช้านาญการ  จ้านวน 1 ตัว

0 0 5,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะท้างานระดับอ้านวยการ  
จ้านวน 1 ตัว

0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้้า แบบจุมใต้น้้า 
(Summersible Pump) ขนาด 2 แรง 
จ้านวน 1 เครื่อง

0 0 20,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้้า แบบหอยโขง มอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 5 แรง จ้านวน 2 เครื่อง

0 0 64,200 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องสูบน้้า แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 
จ้านวน 4 เครื่อง

0 32,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบน้้าใต้ดิน 2 HP  จ้านวน 2 
เครื่อง

0 29,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อเครื่องสูบน้้าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า 
จ้านวน 4 เครื่อง

0 9,706 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าปัຖมน้้า 5 แรง 3 เฟส 
จ้านวน 2 ตู้

0 0 30,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าปัຕมน้้า 3 แรง 2 เฟส 
จ้านวน 2 ตู้

0 30,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าปัຕมน้้า 3 แรง 3 เฟส 
จ้านวน 2 ตู้

0 30,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก จ้านวน 1 เครื่อง

0 0 7,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับส้านักงาน 15,750 0 0 0 % 0

จัดซื้อ้เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถัง

4,200 0 0 0 % 0

จัดซื้อ้เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกส้าหรับ
กระดาษขนาด A3  จ้านวน 1 เครื่อง

0 6,300 0 0 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 19,950 137,506 190,700 0

รวมงบลงทุน 19,950 137,506 190,700 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,441,169 1,334,848 1,822,800 332,400

งานไฟฟ้าและประปา
งบด้าเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 166,670 87,980 80,000 0 % 80,000

วัสดุอื่น 211,070 237,230 420,000 -71.43 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 377,740 325,210 500,000 200,000

รวมงบด้าเนินงาน 377,740 325,210 500,000 200,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตทอสงน้้าดีประปาหมูบ้าน 
ถนนค้าเจริญ - โคกสะอาด หมู 12 บ้านค้า
เจริญ

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตทอสงน้้าดีประปาหมูบ้าน 
หมู 1 บ้านเพีย

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 200,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 200,000 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 หน้า : 36/54

60

User
Textbox

User
Textbox



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยสามัคคีศรีชม
ชื่น 1 หมู 6 บ้านขา

0 34,757.67 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยอูส้าราญ หมู 
6 บ้านขา

0 10,577.65 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยโอชารส หมู 9 
บ้านโนนเมือง

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนน ค้าเจริญ - 
โคกสะอาด หมู 12 บ้านค้าเจริญ

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนกุดจับ - บ้าน
ผือ หมู 1 บ้านเพีย

0 0 100,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 45,335.32 400,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 45,335.32 400,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 377,740 370,545.32 1,100,000 200,000
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งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 229,560 234,240 239,100 1.98 % 243,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 229,560 234,240 239,100 243,840

รวมงบบุคลากร 229,560 234,240 239,100 243,840

รวมงานสวนสาธารณะ 229,560 234,240 239,100 243,840

งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 586,800 591,480 594,800 0.59 % 598,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 52,620 48,000 48,000 250 % 168,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 639,420 639,480 642,800 766,320

รวมงบบุคลากร 639,420 639,480 642,800 766,320
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งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดเก็บขยะ 
การคัดแยกขยะ และสิ่งปฏิกูลในชุมชน

19,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมการประดิษฐ์ของเหลือใช้ให้
เกิดมูลคา

14,100 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 33,100 0 0 0

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแตงกาย 0 3,111 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 3,111 10,000 5,000

รวมงบด้าเนินงาน 33,100 3,111 10,000 5,000

รวมงานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 672,520 642,591 652,800 771,320

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,720,989 2,582,224.32 3,814,700 1,547,560
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานนิทรรศการของดีกุดจับ 32,980 32,880 33,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
ขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพกลุม
อาชีพ

0 0 18,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมองค์กรสตรี 9,970 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมในการปฏิบัติ
งานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

58,100 14,700 0 0 % 0

โครงการสร้างโอกาส สร้างอาชีพและสร้าง
รายได้เสริมแกประชาชน

0 10,000 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุนเข้มแข็ง 9,900 10,000 10,000 -100 % 0
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โครงการอบรมการประดิษฐ์ของเหลือใช้ให้
เกิดมูลคา

0 8,990 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 110,950 76,570 101,000 10,000

รวมงบด้าเนินงาน 110,950 76,570 101,000 10,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุน โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนบ้านขา

5,000 5,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุน โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนบ้านดงน้อย หมู 4

5,000 5,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุน โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนบ้านโสกแกค้าเจริญ 

5,000 5,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนกองทุนแมของแผนดินบ้าน
ขา

0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 15,000 15,000 20,000 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 15,000 20,000 10,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 125,950 91,570 121,000 20,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 หน้า : 41/54

65

User
Textbox

User
Textbox



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 125,950 91,570 121,000 20,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงทีมนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
ประชาชนกุดจับคัพ

19,875 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 19,875 0 40,000 0

รวมงบด้าเนินงาน 19,875 0 40,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 19,875 0 40,000 0

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานรดน้้าด้าหัววันผู้สูงอายุ 89,305 0 40,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 หน้า : 42/54

66

User
Textbox

User
Textbox



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการบายศรีสูขวัญบ้านสูขวัญเมือง
อุดรธานี

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีแขงเรือพาย 39,900 39,900 900 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีหลอเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา

26,900 36,900 20,000 -100 % 0

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริฯ หรือ
พระราชเสาวนีย์ฯ

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 156,105 76,800 70,900 0

รวมงบด้าเนินงาน 156,105 76,800 70,900 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านขาเข้าวัด
ปฏิบัติธรรมในพรรษา

30,000 30,000 30,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนโรงเรียนอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กนักเรียน

40,000 40,000 40,000 -100 % 0
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญมหาชาติ 
(บุญผะเหวด) หมู 4

20,000 20,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญมหาชาติ 
(บุญผะเหวด) หมู 5

20,000 20,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญมหาชาติ 
(บุญผะเหวด) หมู 6

20,000 20,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนปฏิบัติธรรมวิปัสนา
กรรมฐาน หมู 10

0 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนปฏิบัติธรรมวิปัสนา
กรรมฐาน หมู 12

0 30,000 30,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนปฏิบัติธรรมวิปัสนา
กรรมฐาน หมู 8

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสนา
กรรมฐาน หมู 10

20,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสนา
กรรมฐาน หมู 12

30,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 180,000 180,000 140,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 180,000 180,000 140,000 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 336,105 256,800 210,900 0
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รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 355,980 256,800 250,900 0

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 723,480

เงินประจ้าต้าแหนง 0 0 0 100 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 230,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 0 1,019,880

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,019,880

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 25,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 หน้า : 45/54

69

User
Textbox

User
Textbox



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชาง
ส้ารวจ

0 0 0 100 % 90,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 110,000

คาธรรมเนียม 0 0 0 100 % 5,000

คารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 20,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 275,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 190,000
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รวมงบด้าเนินงาน 0 0 0 490,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส้านักงาน

คาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ้านวน 2 ตัว 0 0 0 100 % 4,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 
จ้านวน 1 คัน

0 0 0 100 % 54,700

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้า แบบหอยโขง เครื่อง
ยนต์เบนซิล ขนาด 7 แรงม้า จ้านวน 1 
เครื่อง

0 0 0 100 % 17,800

คาจัดซื้อเลื่อยยนต์ จ้านวน 1 เครื่อง 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ 
ขนาด 8 น้ิว  จ้านวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 6,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 

ส้าหรับส้านักงาน จ้านวน 1 เครื่อง
0 0 0 100 % 17,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส้าหรับ
ประมวลผล จ้านวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 22,000
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รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 131,900

รวมงบลงทุน 0 0 0 131,900

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,641,780

งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคารส้านักงานเทศบาล
ต้าบลเมืองเพีย

0 0 0 100 % 500,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้าง ถนน คสล. ซอยมอกก
บาก หมู 2 บ้านหัวขัว

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้าง ถนน คสล. ซอยสนธยา
ประชาคม หมู 8 บ้านโนนเมือง

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้าง ถนน คสล. ซอยหน้า
เทศบาล หมู 10 บ้านศรีวิลัย

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอยโรงสี หมู 9 
บ้านโนนส้าราญ

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยปียืน หมู 2 บ้านหัวขัว

0 0 0 100 % 100,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนทรายคลอง หมูที่ 1 บ้านเพีย

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้้า คสล. รูปตัว
ยู ซอยดงน้อย 6 (ฝั่งซ้าย) หมู 4 บ้านดง
น้อย

0 0 0 100 % 466,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้้า คสล. รูปตัว
ยู ซอยศาลาประชาคม (ฝั่งซ้าย) หมู 5 บ้าน
โสกแก

0 0 0 100 % 287,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้้า คสล.รูปตัวยู 
ซอยลือพัฒนาหมู 12 บ้านค้าเจริญ

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางรางระบายน้้าส้าเร็จรูปภายใน
ส้านักงานเทศบาลต้าบลเมืองเพีย

0 0 0 100 % 500,000

โครงการวางทอระบายน้้า คสล.ถนนบ้าน
ขา-บ้านกาน หมู 6 บ้านขา

0 0 0 100 % 300,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้าง ถนน คสล.ซอยศรีวงศ์ 
หมู 4 บ้านดงน้อย

0 37,900 0 0 % 0

โครงการกอสร้าง ถนน คสล.ซอยสารสิน  
หมู 4 บ้านดงน้อย

0 135,600 0 0 % 0

โครงการกอสร้าง ถนน คสล.ซอยสุนทร หมู 
9 บ้านโนนส้าราญ

0 0 100,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยบ้านขา - 
บ้านป่อง หมู 6 บ้านขา

0 0 247,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายข้างวัดค้า
เจริญ หมู 12 บ้านค้าเจริญ

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยค้าโชติ  
หมู 5 บ้านโสกแก

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยโคตรแสง 
หมู 4 บ้านดงน้อย

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยปียืน หมูที่ 
2 บ้านหัวขัว

0 100,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยผองแผ้ว 
หมู 9 บ้านโนนส้าราญ

215,000 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยพรมสาลี 
หมู 4 บ้านดงน้อย

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยโพธิ์ทิน หมู 
12 บ้านค้าเจริญ

121,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยวงศ์นรัตน์ 
หมู 6 บ้านขา

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยศรีทองราช 
หมู 8 บ้านโนนเมือง

0 0 113,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยสัมฤทธิ์ หมู 
8 บ้านโนนเมือง

0 0 87,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคี 3 
หมู 6 บ้านขา

275,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ถนนดง
น้อย-หนองโน หมู 4 บ้านดงน้อย

356,500 299,000 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ถนนทรายคลอง 
หมู 1 บ้านเพีย

215,000 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน RMC ทางทิศเหนือ หมู 2 บ้าน
หัวขัว

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ทางเข้า ศพด
.เทศบาลต้าบลเมืองเพีย (บ้านขา) หมู 6

0 60,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายข้างวัดค้า
เจริญ หมู 12 บ้านค้าเจริญ

91,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายข้างวัดเทพ
ปัญญาราม หมู 8 บ้านโนนเมือง

309,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายหนอง
เปลือย หมู 10 บ้านศรีวิไล

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนซอยคานเพชรทา หมู 4 บ้านดงน้อย

54,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนซอยจวงหาญ หมู 4 บ้านดงน้อย

45,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนซอยบอทอง หมู 4 บ้านดงน้อย

45,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนวิทาทิน หมู 4 บ้านดงน้อย

40,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้้า คสล.ซอย
ลือพัฒนา หมู 12 บ้านค้าเจริญ

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกท์
คอนกรีตหนา 4 เซนติเมตร ถนน สายค้า
เจริญ-ดงเค็ง หมู 12 บ้านค้าเจริญ

120,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติก
คอนกรีตซอยกุลสงคราม หมู 5 บ้านโสกแก

0 0 123,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติก
คอนกรีตสายศาลาประชาคม หมู 5 บ้าน
โสกแก

0 0 377,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุเทศบาล
ต้าบลเมืองเพีย

0 0 122,000 18.85 % 145,000

โครงการปรับปรุงอาคารส้านักงานเทศบาล
ต้าบลเมืองเพีย

0 0 121,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารส้านักงานเทศบาล
ต้าบลเมืองเพีย (อาคารกองชาง)

0 0 88,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,887,500 633,000 2,978,000 3,398,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบลงทุน 1,887,500 633,000 2,978,000 3,398,000

รวมงานก่อสร้าง 1,887,500 633,000 2,978,000 3,398,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,887,500 633,000 2,978,000 5,039,780

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงทัศนียภาพต้าบลเมืองเพีย 3,240 7,000 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 3,240 7,000 10,000 5,000

รวมงบด้าเนินงาน 3,240 7,000 10,000 5,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 3,240 7,000 10,000 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการท้องถิ่นไทย  รวมใจภักด์ิ รักษ์
พื้นที่สีเขียว

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 5,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 10,000 5,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 10,000 5,000

รวมแผนงานการเกษตร 3,240 7,000 20,000 10,000

รวมทุกแผนงาน 26,915,408.42 26,490,333.29 33,800,000 33,800,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทศบาลต้าบลมืองพีย

อ้าภอ ุดจับ   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 33,800,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,805,559 บาท
งบกลาง รวม 8,805,559 บาท

งบกลาง รวม 8,805,559 บาท
งินสมทบ องทุนประ ันสังคม จ้านวน 152,887 บาท

พื่อจ่ายสมทบงิน องทุนประ ันสังคมของพนั งานจ้างทศบาล
ในส่วนของนายจ้างสมทบร้อยละ 5 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
ส้านั งาน  .จ.  .ท ละ  .อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว9 ลง
วันท่ี 22 ม ราคม 2557พระราชบัญญัติประ ันสังคม พ.ศ.2533

 ละหนังสือส้านั งาน  .จ.  .ทละ  .อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10  ร ฎาคม 2557 (ตั้งจ่ายจา งินราย
ได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

งินสมทบ องทุนงินทดทน จ้านวน 6,072 บาท

พื่อจ่ายป็นทุนใน ารจ่ายงินทดทนให้ ่ลู จ้าง รณีประสบ
อันตรายจ็บปຆวย ตายหรือสูญหายอันน่ืองมาจา ารท้างานให้
นายจ้าง โดยถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติงินทดทน (ฉบับท่ี 2
 ) พ.ศ.2561หนังสือส้านั งานประ ันสังคม ด่วนท่ีสุด ท่ี รง 0625

/ว 5344 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม2561ละ หนังสือ ระทรวงรง
งาน ด่วนท่ีสุด ท่ี รง 0625/ว 2506 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)
"     
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บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ้านวน 6,311,200 บาท

"พื่อจ่ายงินสงคราะห์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุในขตทศบาลต้าบล
มืองพียจ้านวน 810 คน ย ป็น
- ผู้สูงอายุรับบี้ยยังชีพ 600 บาท 515 คน *12 ดือน ป็น
งิน 3,708,000 บาท
- ผู้สูงอายุรับบี้ยยังชีพ 700 บาท 226 คน *12 ดือน ป็น
งิน 1,898,400 บาท
- ผู้สูงอายุรับบี้ยยังชีพ 800 บาท 58 คน *12 ดือน ป็น
งิน 556,800 บาท
- ผู้สูงอายุรับบี้ยยังชีพ 1,000 บาท 11 คน *12 ดือน ป็น
งิน 132,000 บาท
พร้อมงินบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่ีมาข้ึนทะบียนระหว่างปีงบประมาณ
(ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)"     

บี้ยยังชีพความพิ าร จ้านวน 1,344,000 บาท

พื่อจ่ายงินสงคราะห์บี้ยยังชีพคนพิ ารในขต
ทศบาล จ้านวน 140 คน ดือนละ 800 บาท จ้านวน 12

 ดือน พร้อมงินบี้ยยังชีพคนพิ ารท่ีมาข้ึนทะบียนระหว่างปีงบ
ประมาณ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

บี้ยยังชีพผู้ปຆวยอดส์ จ้านวน 180,000 บาท

พื่อจ่ายงินสงคราะห์บี้ยยังชีพผู้ปຆวยโรคอดส์ในขต
ทศบาล จ้านวน 29 คน *500 บาท * 12 ดือน พร้อมงินบี้ยยัง
ชีพผู้ปຆวยอดส์ท่ีข้ึนทะบียนระหว่างปีงบประมาณ (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)"     
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งินส้ารองจ่าย จ้านวน 108,300 บาท

พื่อป็นค่าใช้จ่ายใน รณีฉุ ฉินท่ีมีสาธารณภัย ิดข้ึนหรือ
บรรทาความดือดร้อนของประชาชนป็นส่วนรวมท่าน้ัน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ ระทรวงมหาไทย ด่วนมา  ท่ี มท 0313.4/ว
 667 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2545 หนังสือ ระทรวงมหาดไทยท่ี มท
 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 ละหนังสือ
ระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3215 ลงวันท่ี 6

 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป) 
    

รายจ่ายตามข้อผู พัน

งินค่าบ้ารุงสันนิบาตทศบาลห่งประทศไทย จ้านวน 28,600 บาท

พื่อจ่ายป็นงินค่าบ้ารุงสันนิบาตทศบาลห่งประทศไทย ใน
อัตราร้อยละศษหน่ึงส่วนห ของงบประมาณรายรับ โดยพิจารณา
จา  รายรับจริงประจ้าปีท่ีผ่านมา ย ว้น งิน ู้ งินจ่ายขาดงิน
สะสม ละงินอุดหนุนทุ ประภท โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ สมาคมสันนิบาตทศบาลห่งประทศไทย ส.ท.ท
. 202/2560 ลงวันท่ี 6  ุมภาพันธ์ 2560 ( าร
ค้านวณ 17,110,549.29*0.00167 = 28,574.61 บาท ตั้งจ่าย
ไว้ 28,600 บาท) (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัว
ไป)     

งินบ้าหน็จลู จ้างประจ้า จ้านวน 28,800 บาท

พื่อจ่ายป็นงินบ้าหน็จรายดือนลู จ้างประจ้าของทศบาลต้าบล
มืองพียรายนายมนัส วงศ์รัตนะ ต้าหน่ง พนั งานประสานงาน
ชนบทในอัตรา ดือนละ 2,390 บาท ต่ตั้งจ่ายไว้ดือนละ 2,400

 บาท รวม 12 ดือน ป็นงิน 28,800 บาท (ตั้งจ่ายจา งินรายได้
ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     
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งินสมทบ องทุนบ้าหน็จบ้านาญข้าราช ารส่วนท้องถ่ิน ( .บ.ท.) จ้านวน 547,700 บาท

พื่อจ่ายงินสมทบ องทุนบ้าหน็จบ้านาญข้าราช ารส่วนท้อง
ถ่ิน ในอัตราร้อยละสาม ของประมาณ ารรายรับตามทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่รวมราย
ได้ประภท พันธบัตร งิน ู้ งินท่ีมีผู้อุทิศให้ หรืองินอุดหนุนทุ
ประภท มาค้านวณ) โดยถือปฏิบัติตาม ฎ ระทรวง ารหั งิน
จา ประมาณ ารรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีสมทบข้า
ป็น  องทุนบ้าหน็จบ้านาญข้าราช ารส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563

 ละ ฎ ระทรวง ้าหนดอัตราละวิธี ารรับบ้าหน็จด้ารง
ชีพ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2563  (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุด
หนุนท่ัวไป)     
       

งินสมทบ องทุนหลั ประ ันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นท่ี
ทศบาลต้าบลมืองพีย

จ้านวน 98,000 บาท

พื่อจ่ายสมทบงิน องทุนหลั ประ ันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือ
พื้นท่ีทศบาลต้าบลมืองพีย โดยถือปฏิบัติตามระบียบ ระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย ารตั้งงบประมาณขององค์ รป ครองส่วนท้อง
ถ่ิน พื่อสมทบ องทุน พ.ศ.2561 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรือ
งินอุดหนุนท่ัวไป)     

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,338,600 บาท

งบบุคลากร รวม 6,271,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
งินดือนนาย /รองนาย องค์ รป ครองส่วนท้องถ่ิน จ้านวน 695,520 บาท

 พื่อจ่ายป็นงินดือน นาย ทศมนตรีละรองนาย
ทศมนตรี (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

ค่าตอบทนประจ้าต้าหน่งนาย /รองนาย จ้านวน 120,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าตอบทนประจ้าต้าหน่งนาย ทศมนตรีละรอง
นาย ทศมนตรี (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     
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ค่าตอบทนพิศษนาย /รองนาย จ้านวน 120,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินค่าตอบทนพิศษนาย ทศมนตรีละรองนาย
ทศมนตรี(ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

ค่าตอบทนรายดือนลขานุ าร/ท่ีปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริหารส่วนต้าบล

จ้านวน 198,720 บาท

พื่อจ่ายป็นงินค่าตอบทนลขานุ ารนาย ฯ ละท่ีปรึ ษา
นาย ฯ
(ตั้งจ่ายจา งินรายได้)"     

ค่าตอบทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิ สภา/ลขานุ ารสภา
องค์ รป ครองส่วนท้องถ่ิน

จ้านวน 1,490,400 บาท

พื่อจ่ายป็นงินค่าตอบทนประธานสภาทศบาล รองประธาน
สภา
ทศบาลละสมาชิ สภาทศบาล (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 3,646,560 บาท
งินดือนข้าราช าร หรือพนั งานส่วนท้องถ่ิน จ้านวน 2,298,720 บาท

พื่อจ่ายป็นงินดือนพนั งานทศบาล พร้อมท้ังงินปรับปรุงงิน
ดือน(ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งินพิ่มต่าง ๆ ของข้าราช าร หรือพนั งานส่วนท้องถ่ิน จ้านวน 84,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินค่าตอบทนรายดือนต้าหน่งปลัดทศบาล (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้)     

งินประจ้าต้าหน่ง จ้านวน 186,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินประจ้าต้าหน่งปลัดทศบาล รองปลัด
ทศบาล หัวหน้าส้านั ปลัดทศบาล ละหัวหน้าฝຆายอ้านวย
าร (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     
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ค่าจ้างลู จ้างประจ้า จ้านวน 698,640 บาท

พื่อจ่ายป็นงินค่าจ้างลู จ้างประจ้าพร้อมท้ังงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจ้า (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

ค่าตอบทนพนั งานจ้าง จ้านวน 331,200 บาท

พื่อจ่ายป็นงินค่าจ้างพนั งานจ้างพร้อมท้ังงินปรับปรุงค่าจ้าง
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งินพิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง จ้านวน 48,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินพิ่มตามคุณวุฒิละงินพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ของ
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งบด้าเนินงาน รวม 1,928,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 693,000 บาท
ค่าตอบทนผู้ปฏิบัติราช ารอันป็นประโยชน์ ่องค์ รป ครองส่วน
ท้องถ่ิน

จ้านวน 500,000 บาท

พื่อป็นค่าสมนาคุณ รรม ารคุมสอบ งินประโยชน์ตอบทนอื่น
ป็น รณีพิศษ ค่าตอบทนบุคคลหรือคณะ รรม ารท่ีได้รับต่ง
ตั้งตาม ฏหมายว่าด้วย ารจัดซื้อจัดจ้างละ ารบริหารพัสดุภาค
รัฐ  ค่าตอบทนคณะ รรม ารสอบข้อท็จจริงความรับผิดทาง
ละมิน  ค่าตอบทนคณะ รรม ารสอบสวนทางวินัย ค่าตอบ
ทนจ้าหน้าท่ีใน ารลือ ตั้ง งินรางวับ งินค่าท้าขวัญฝຆา
อันตรายป็นครั้งคราว ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

ค่าตอบทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จ้านวน 5,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าตอบทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารหรือค่า
อาหาร ารท้า ารนอ วลาราช ารของจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับค้าสั่งให้
ปฏิบัติงานฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     
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ค่าช่าบ้าน จ้านวน 138,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินค่าช่าบ้านของพนั งานทศบาล (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้)     

งินช่วยหลือ ารศึ ษาบุตร

งินช่วยหลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจ้า จ้านวน 50,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินค่าช่วยหลือ ารศึ ษาบุตร ของ พนั งาน
ทศบาล ละลู จ้างประจ้า (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายพื่อให้ได้มาซึ่งบริ าร

ค่าจ้างถ่ายอ สาร จ้านวน 20,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าจ้างหมาบริ ารต่าง ๆ ช่นค่าถ่ายอ สาร  ค่าจ้าง
หมาต่างๆ  ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัว
ไป)     

ค่าจ้างปรับปรุงโดมน website จ้านวน 3,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าจ้างปรับปรุงโดมน website (ตั้งจ่ายจา งินราย
ได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)

ค่าจ้างส้ารวจความต้อง ารละความพึงพอใจใน ารให้บริ าร
ประชาชน

จ้านวน 10,000 บาท

พื่อป็นค่าจ้างสถาบัน ารศึ ษาระดับอุดมศึ ษา ตามบัญชีรายชื่อ
สถาบัน ารศึ ษาท่ีคณะ รรม ารพนั งานทศบาล ้าหนดพื่อ
ด้านิน ารส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริ าร ฯลฯ-ป็นไปตาม
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ีอด 0023.2/909 ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2562 
- ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 84 ล้าดับ
ท่ี 17 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

ค่าจ้างหมาบริ าร จ้านวน 10,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าจ้างหมาบริ ารต่าง ๆ ช่น ค่าประ ันภัย ค่าย็บ
หรือข้าป หนังสือ ค่าขนส่ง ค่า ้าจัดสิ่งปฏิ ูล ค่าจ้างหมาต่างๆ 
 ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     
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ค่าจ้างหมาบริ าร ้าจัดขยะมูลฝอย จ้านวน 135,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าจ้างหมาบริ ารทท้ิงขยะ ฝัง ลบขยะ ฯลฯ (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

ค่าปรับปรุงละพัฒนาระบบทคโนโลยีสารสนทศ จ้านวน 2,000 บาท

พื่อป็นค่าใช้จ่ายใน ารปรับปรุงพัฒนาระบบทคโนโลยี
สารสนทศ ช่นค่าติดตั้ง/ดินสาย/ ปรับปรุงระบบอินตอร์น็ท /
ค่าบริ ารต่าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุน
ท่ัวไป)     

รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับรองละพิธี าร จ้านวน 40,000 บาท

ย ป็น
1.ค่ารับรองใน ารต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ้านวน 10,000

 บาท พื่อจ่ายป็นค่าลี้ยงรับรองของ อปท.ค่ารับรองใน ารต้อน
รับบุคคลหรือ คณะบุคคล ทีมานิทศงาน ตรวจงาน ทัศนศึ ษาดู
งาน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)
2.ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ละวันส้าคัญ
ต่างๆ จ้านวน 5,000 บาท พื่อป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา งานรัฐพิธีละวันส้าคัญต่างๆ ช่นวัน อปพร. วัน อสม. วัน
สตรีสา ล วันงดสูบบุหรี่โล  ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรือ
งินอุดหนุนท่ัวไป)
3.ค่าลี้ยงรับรองใน ารประชุมสภาท้องถ่ินหรือคณะ รรม าร
ต่างๆ จ้านวน 25,000 บาท พื่อป็นค่าลี้ยงรับรองใน ารประชุม
สภาท้องถ่ิน  ารประชุมคณะ รรม ารต่างๆ ท่ีได้รับ ารต่งตั้ง
ตาม ฎหมาย ระบียบ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุด
หนุนท่ัวไป)     
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รายจ่าย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม่ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายใน ารดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รละนอ ราช
อาณาจั ร

จ้านวน 30,000 บาท

พื่อป็นค่าดินทางไปราช ารของ คณะผู้บริหาร สมาชิ
สภา พนั งานทศบาล ลู จ้างประจ้า ละพนั งานจ้าง ช่น ค่าท่ี
พั  ค่าพาหนะ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัว
ไป)     

ค่าธรรมนียมละค่าลงทะบียน จ้านวน 30,000 บาท

พื่อป็นค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรมต่างๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิ
สภาทศบาล พนั งานทศบาล ลู จ้างประจ้า พนั งานจ้าง ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

โครง ารส่งสริมพัฒนาศั ยภาพบุคลา รของทศบาล จ้านวน 10,000 บาท

พื่อป็นค่าใช้จ่ายใน ารด้านินโครง าร ช่น ค่าพาหนะ ค่าบี้ย
ลี้ยง ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างละครื่อง
ดื่ม ฯลฯ - ป็นไปตามระบียบ ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ ารข้ารับ ารฝึ อบรมของจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-

2565 หน้า 83 ล้าดับ 1 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุด
หนุนท่ัวไป)     

ค่าบ้ารุงรั ษาละซ่อมซม จ้านวน 30,000 บาท

พื่อป็นค่าใช้จ่ายใน ารบ้ารุงรั ษา/ซ่อมซมทรัพย์สินพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุด
หนุนท่ัวไป)     
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ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุส้านั งาน จ้านวน 50,000 บาท

พื่อป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ช่น ระดาษ ปา า หมึ พิมพ์ ตรา
ยาง ธงชาติ สมุดประวัติข้าราช าร ซอง บบพิมพ์ พระบรมฉายา
ลั ษณ์  ้าอี้พลาสติ  ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุด
หนุนท่ัวไป)     

วัสดุไฟฟ้าละวิทยุ จ้านวน 20,000 บาท

พื่อป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าละวิทยุ ช่นหลอดไฟ สายไฟ ปลั๊
ไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ฟิวส์ บร  อร์ ถ่านวิทยุสื่อ
สาร ไฟฉาย ไมโครโฟน ล้าโพง ฯลฯ(ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละ
หรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

วัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน 25,000 บาท

พื่อป็นค่าจัดซื้อไม้ วาด ถังขยะ ถ้วย ชาม  ้วน้้า ข่ง มุ้ง ผ้าปูท่ี
นอน  ้าอี้พลาสติ  ผ้าห่ม ท่ีนอน  ระจ งา มีด  ระติ น้้า
ร้อน ถัง
 ๊ส ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)    

วัสดุ ่อสร้าง จ้านวน 20,000 บาท

พื่อป็นค่าวัสดุ ่อสร้าง ช่น ไม้ สี ปูนซีมนต์ ทราย อิฐ หรือ
จ้าพว
หล็  ตะปู สัง ะสี ลื่อย ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองิน
อุดหนุนท่ัวไป)     

วัสดุยานพาหนะละขนส่ง จ้านวน 20,000 บาท

พื่อป็นค่าจัดซื้อ ยางรถยนต์ บตตอรี่ พลา หัวทียน หม้อน้า
 ้รถ
ยนต์ ฟิล์ม รองสง  ระจ โค้งมน สัญญาณไฟฉุ ฉิน ฯลฯ (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป     
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วัสดุชื้อพลิงละหล่อลื่น จ้านวน 150,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าจัดซื้อน้้ามันดีซล น้ามันบนซิล ถ่าน  ๊สหุง
ต้ม น้้ามันครื่อง น้้ามันจารบี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรือ
งินอุดหนุนท่ัวไป)     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ ารพทย์ จ้านวน 20,000 บาท

พื่อป็นค่าจัดซื้อ น้้ายา ้าจัดลู น้้ายุงลาย วัคซีนป้อง ันโรคพิษ
สุนัข
บ้า วชภัณฑ์ คมีภัณฑ์ ครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

วัสดุ าร ษตร จ้านวน 5,000 บาท

พื่อป็นค่าจัดซื้อสารคมีป้อง ันละ ้าจัดศัตรูพืชละ
สัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุຉย พันธุ์สัตว์ปี ละสัตว์น้้า น้้าชื้อพันธุ์
สัตว์ วัสดุพาะช้า อุป รณ์ใน ารขยายพันธุ์พืช ช่น ใบ
มีด ชือ  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติ  ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละ
หรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

วัสดุโฆษณาละผยพร่ จ้านวน 10,000 บาท

พื่อป็นค่าจัดซื้อ ผ่นป้าย ฟิล์ม โฟม สี  ารล้างอัดรูป ภาพถ่าย
ดาว
ทียม มมโมรี่ าร์ด ผ่นซีดี  ระปຉาใส่ ล้องถ่ายรูป ฯลฯ (ตั้งจ่าย
จา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)"     

วัสดุคอมพิวตอร์ จ้านวน 20,000 บาท

พื่อป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวตอร์ช่น หมึ พิมพ์ มาส์ ผ่นวงจร
อิล็ ทรอนิ ส์ โปร รมคอมพิวตอร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้
ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 575,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จ้านวน 300,000 บาท

พื่อป็นค่า ระสไฟฟ้าส้านั งานทศบาล อาคาร ีฬาฯ ศูนย์
พัฒนาด็ ล็  ระบบประปา ละค่าไฟฟ้าท่ีทศบาลรับผิดชอบจ้า
ป็นต้องจ่าย ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัว
ไป)     

ค่าน้้าประปา ค่าน้้าบาดาล จ้านวน 15,000 บาท

พื่อป็นค่าน้้าประปาส้านั งานทศบาล ละค่าน้้าประปาท่ีส้านั
งานทศบาลรับผิดชอบจ้าป็นต้องจ่าย ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินราย
ได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

ค่าบริ ารโทรศัพท์ จ้านวน 5,000 บาท

พื่อป็นค่าบริ ารโทรศัพท์ของผู้ให้บริ าร ่ทศบาล ละค่า
โทรศัพท์อื่น ๆ ท่ีทศบาลรับผิดชอบจ้าป็นต้องจ่าย ฯลฯ (ตั้งจ่าย
จา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

ค่าบริ ารไปรษณีย์ จ้านวน 5,000 บาท

พื่อป็นค่าบริ ารไปรษณีย์ ค่าโทรลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียา ร ค่าส่งไปรษณีย์ ละอื่นๆ ท่ีจ้าป็นต้องจ่าย ฯลฯ (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

ค่าบริ ารสื่อสารละโทรคมนาคม จ้านวน 250,000 บาท

พื่อป็นค่าบริ ารอินตอร์น็ตละค่าบริ ารท่ี ิดข้ึนใน ารใช้
บริ ารอินตอร์น็ต ค่าติดตั้งจานดาวทียม ละอื่นๆ ท่ี ี่ยวข้อง
ในประภทน้ี (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     
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งบลงทุน รวม 119,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 119,400 บาท
ครุภัณฑ์ส้านั งาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะท้างานระดับปฏิบัติ าร - ช้านาญ าร จ้านวน 1 ตัว จ้านวน 7,000 บาท

พื่อจัดซื้อโต๊ะหล็ ขนาดไม่น้อย ว่า 1,067( ว้าง) x 660

(ลึ ) x 759(สูง) มิลลิมตร หน้าโต๊ะหล็  PVC พร้อม ระจ ปู
โต๊ะขาโต๊ะหล็    จัดซื้อตามราคาตลาดท้องถ่ิน- ป็นไปตาม
หนังสือ ระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28

 พฤษภาคม  2564 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ
.2561 -2565  ฉบับพิ่มติม ครั้งท่ี 6 /2564   หน้า 76 ล้าดับ 6
  (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์หรืออิล็ ทรอนิ ส์

ค่าจัดซื้อครื่องคอมพิวตอร์ All in one ส้าหรับส้านั งาน  จ้านวน 
1 ครื่อง

จ้านวน 17,000 บาท

พื่อจัดซื้อครื่องคอมพิวตอร์บบ All in one ส้าหรับ ส้านั
งาน มีคุณสมบัติ ดังน้ี - มีหน่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้อย
ว่า 2  นหลั  (2 core) โดย มีความร็วสัญญาณนาฬิ าพื้น

ฐานไม่น้อย ว่า 2.2 GHz จ้านวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผล
ลาง (CPU) มีหน่วยความจ้า บบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) ดียว ันขนาดไม่น้อย ว่า 4 MBมีหน่วยความ
จ้าหลั  (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี ว่า มีขนาดไม่น้อย ว่า 4 GB 
จัดซื้อตาม ณฑ์ราคา ลางละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัดหา
อุป รณ์ละระบบคอมพิวตอร์ ฉบับดือนพฤษภาคม 2563

  ระทรวง ICT  - ป็นไปตามหนังสือ ระทรวงมหาดไทย ท่ี มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม 
 2564  - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 -2565 ฉบับ
พิ่มติม ครั้งท่ี 6/2564  หน้า 77 ล้าดับ 16 (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)
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ค่าจัดซื้อครื่องคอมพิวตอร์โน๊ตบุ๊ค ส้าหรับประมวลผล  จ้านวน 1 
ครื่อง

จ้านวน 16,000 บาท

พื่อจัดซื้อครื่องคอมพิวตอร์โน๊ตบุ๊ค ส้าหรับ ส้านั งาน มี
คุณสมบัติ ดังน้ี - มีหน่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้อย ว่า 2
  นหลั  (2 core) โดยมีความร็วสัญญาณนาฬิ า
พื้นฐานไม่น้อย ว่า 1.0 GHz ละมีทคโนโลยีพิ่มสัญญาณ
นาฬิ าได้ใน รณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน
ารประมวลผลสูง จ้านวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผล ลาง (CPU) มีหน่วยความจ้า
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน
ขนาดไม่น้อย ว่า 4 MB - มีหน่วยความจ้าหลั  (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดี ว่า ขนาดไม่น้อย ว่า 4 GB
- มีหน่วยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดี ว่า ขนาดความจุไม่
น้อย ว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อย ว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพท่ีรองรับความละอียดไม่น้อย ว่า 1,366 x 768 Pixel 
ละมีขนาดไม่น้อย ว่า 12 น้ิว
- มีช่องชื่อมต่อ (Interface) บบ USB 2.0 หรือดี ว่า ไม่น้อย
ว่า 3 ช่อง

- มีช่องชื่อมต่อบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อย ว่า 1
 ช่อง 
- มีช่องชื่อมต่อระบบครือข่าย (Network Interface) 
บบ 10/100/1000 Base-T หรือดี ว่า จ้านวน
ไม่น้อย ว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อย ว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
ละ Bluetooth จัดซื้อตาม ณฑ์ราคา ลางละคุณลั ษณะพื้น
ฐาน ารจัดหาอุป รณ์ละระบบคอมพิวตอร์ ฉบับดือน
พฤษภาคม 2563  ระทรวง ICT  - ป็นไปตามหนังสือ ระทรวง
มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม 
 2564  - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 -2565 ฉบับ
พิ่มติม ครั้งท่ี 6/2564  หน้า 78 ล้าดับ 19 (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     
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ค่าจัดซื้อครื่องพิมพ์บบฉีดหมึ พร้อมติดตั้งถังหมึ พิมพ์ จ้านวน 2 
ครื่อง

จ้านวน 8,600 บาท

พื่อจัดซื้อครื่องพิมพ์บบฉีดหมึ พร้อมติดตั้งถังหมึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังน้ี
- ป็นครื่องพิมพ์บบฉีดหมึ พร้อมติดตั้งถังหมึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผู้ผลิต
- มีความละอียดใน ารพิมพ์ไม่น้อย ว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความร็วใน ารพิมพ์ร่างขาวด้าส้าหรับ ระดาษขนาด A4 ไม่
น้อย ว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความร็วใน ารพิมพ์ร่างสีส้าหรับ ระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
ว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีช่องชื่อมต่อ (Interface) บบ USB 2.0 หรือดี ว่า จ้านวนไม่
น้อย ว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่ ระดาษได้ไม่น้อย ว่า 50 ผ่น
- สามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom จัดซื้อตาม
 ณฑ์ราคา ลางละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัดหาอุป รณ์ละ
ระบบคอมพิวตอร์ ฉบับดือนพฤษภาคม 2563  ระทรวง ICT  - 
ป็นไปตามหนังสือ ระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 24 พฤษภาคม  2564 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ
.2561 -2565 ฉบับพิ่มติม ครั้งท่ี 6/2564 หน้า 78 ล้าดับ 18

 (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)   
     

ค่าบ้ารุงรั ษาละปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบ้ารุงรั ษาละปรับปรุงครุภัณฑ์ จ้านวน 70,800 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าบ้ารุงรั ษาละปรับปรุงครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจา งิน
ได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
งินอุดหนุนองค์ รป ครองส่วนท้องถ่ิน

โครง ารอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ ารร่วมใน ารช่วยหลือประชาชนของ
องค์ รป ครองส่วนท้องถ่ินอ้าภอ ุดจับ

จ้านวน 20,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินอุดหนุนตามโครง ารอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ ารร่วม
ใน ารช่วยหลือประชาชนขององค์ รป ครองส่วนท้องถ่ินอ้าภอ
ุดจับ จังหวัดอุดรธานี อุดหนุนให้ ับองค์ ารบริหารส่วนต้าบล

สร้าง ่อ ฯ- ป็นไปตามระบียบ ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงินอุด
หนุนขององค์ รป ครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ป็นไปตามผน
พัฒนาท้องถ่ิน พ..2561 -2565 หน้า 84 ล้าดับ 10 (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 517,640 บาท
งบบุคลากร รวม 497,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 497,640 บาท
งินดือนข้าราช าร หรือพนั งานส่วนท้องถ่ิน จ้านวน 271,200 บาท

พื่อจ่ายป็นงินดือนพนั งานทศบาลพร้อมท้ังงินปรับปรุงงิน
ดือน (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

ค่าตอบทนพนั งานจ้าง จ้านวน 226,440 บาท

พื่อจ่ายป็นงินค่าจ้างพนั งานจ้างพร้อมท้ังงินปรับปรุงค่าจ้าง
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

วันท่ีพิมพ์ : 26/8/2564  21:39:14 หน้า : 16/60

94

User
Textbox

User
Textbox



งบด้าเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่าย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม่ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครง ารจัดประชุมประชาคมพื่อจัดท้าผนพัฒนาท้องถ่ินหรือจัดท้า
ละทบทวนปรับปรุงผนชุมชน

จ้านวน 20,000 บาท

พื่อป็นค่าใช้จ่ายใน ารด้านินโครง าร ช่น ค่าป้าย ค่าบี้ย
ลี้ยง ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างละครื่อง
ดื่ม ฯลฯ - ป็นไปตามระบียบ ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ ารข้ารับ ารฝึ อบรมของจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-

2565 หน้า 84 ล้าดับ 13 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุด
หนุนท่ัวไป)     

งานบริหารงานคลัง รวม 2,367,740 บาท
งบบุคลากร รวม 1,736,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,736,340 บาท
งินดือนข้าราช าร หรือพนั งานส่วนท้องถ่ิน จ้านวน 1,367,400 บาท

พื่อจ่ายป็นงินดือนพนั งานทศบาลพร้อมท้ังปรับปรุงงิน
ดือน (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งินพิ่มต่าง ๆ ของข้าราช าร หรือพนั งานส่วนท้องถ่ิน จ้านวน 12,780 บาท

พื่อจ่ายป็นพิ่มตามคุณวุฒิละงินพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้
ับพนั งานทศบาล (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งินประจ้าต้าหน่ง จ้านวน 60,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินประจ้าต้าหน่ง ผู้อ้านวย าร องคลัง  หัวหน้า
ฝຆายบริหารงานคลัง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

ค่าตอบทนพนั งานจ้าง จ้านวน 248,160 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าจ้างพนั งานจ้าง พร้อมท้ังงินปรับปรุงค่าจ้าง
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     
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งินพิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง จ้านวน 48,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินพิ่มตามคุณวุฒิละงินพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ของ
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งบด้าเนินงาน รวม 527,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
ค่าตอบทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จ้านวน 5,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินค่าตอบทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารหรือ
ค่าอาหารท้า ารนอ วลาราช ารของจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับค้าสั่งให้
ปฏิบัติงานฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

ค่าช่าบ้าน จ้านวน 60,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินค่าช่าบ้านของพนั งานทศบาล (ตั้งจ่ายจา งิน
ราย
ได้)     

งินช่วยหลือ ารศึ ษาบุตร

งินช่วยหลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจ้า จ้านวน 20,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินค่าช่วยหลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน
ทศบาล (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

ค่าใช้สอย รวม 402,400 บาท
รายจ่ายพื่อให้ได้มาซึ่งบริ าร

ค่าจ้างหมา ็บค่าบริ าร ็บขนขยะ จ้านวน 24,000 บาท

พื่อป็นค่าจ้างหมาจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานจัด ็บค่าบริ าร ็บขน
ขยะภายในขตทศบาล ละ ารจ้างหมาบริ ารอื่น ๆ (ตั้งจ่าย
จา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     
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ค่าจ้างหมาจดมิตอร์น้้าประปา จ้านวน 30,000 บาท

พื่อป็นค่าจ้างหมาจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานจดมิตอร์น้้าประปาภาย
ในขตทศบาล ละ ารจ้างหมาบริ ารอื่น ๆ (ตั้งจ่ายจา งินราย
ได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

ค่าจ้างหมาช่วยปฏิบัติงานธุร าร จ้านวน 102,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าจ้างหมาผู้ช่วยธุร าร องคลัง พื่อช่วยหลือปฏิบัติ
ารงานท่ัวไปด้าน ารจัดท้า  ารรับ - ส่ง หนังสือราช าร อ สาร

ทาง ารงิน ารคลัง อ สารท่ัวไป ละงานต่าง ๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

ค่าจ้างหมาช่วยปฏิบัติงานพัสดุ จ้านวน 102,000 บาท

 พื่อจ่ายป็นค่าจ้างหมาผู้ช่วยพัสดุ องคลัง พื่อช่วยปฏิบัติงาน
ทาง ารพัสดุท่ัวไปของทศบาล ซึ่งมีลั ษณะงานท่ีปฏิบัติ ี่ยว ับ
ารจัดหา จัดซื้อ  ารบิ จ่าย  าร ็บรั ษา  ารซ่อมซมละ

บ้ารุงรั ษา  ารท้าบัญชี ทะบียนพัสดุ าร ็บรั ษาใบ
ส้าคัญ หลั ฐานละอ สาร ี่ยว ับพัสดุ ารทงจ้าหน่ายพัสดุท่ี
ช้ารุด  ารท้าสัญญา  ารต่ออายุสัญญาละ ารปลี่ยนปลง
สัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง ละปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ี ี่ยวข้อง ละ
งานต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรือ
งินอุดหนุนท่ัวไป)     
       

จ้างหมา ็บค่าน้้าประปา จ้านวน 74,400 บาท

พื่อป็นค่าจ้างหมาจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานจัด ็บค่าน้้าประปาภาย
ในขตทศบาล ละ ารจ้างหมาบริ ารอื่น ๆ (ตั้งจ่ายจา งินราย
ได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     
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รายจ่าย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม่ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายใน ารดินทางไปราช ารในละนอ ราชอาณาจั ร จ้านวน 20,000 บาท

พื่อป็นค่าดินทางไปราช ารของพนั งานทศบาล ลู จ้าง
ประจ้า ละพนั งานจ้าง ช่น ค่าท่ีพั  ค่าบี้ยลี้ยง ค่า
พาหนะ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

ค่าธรรมนียมละค่าลงทะบียน จ้านวน 20,000 บาท

พื่อป็นค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรมต่างๆ ของพนั งาน
ทศบาล ลู จ้างประจ้า ละพนั งานจ้าง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

โครง ารจัดท้าหรือปรับปรุงผนท่ีภาษี จ้านวน 20,000 บาท

พื่อป็นค่าใช้จ่ายใน ารด้านินโครง าร ช่น  ค่าจ้างส้ารวจข้อมูล
ภาคสนามพื่อจัดท้าบัญชีราย ารท่ีดินละสิ่งปลู สร้าง ค่าจ้างน้า
ข้าระบบผนท่ีภาษีละทะบียนทรัพย์สิน ค่าจ้างปรับปรุงผนท่ี
ม่บท ค่าวัสดุอุป รณ์ ฯลฯ -ป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน
ละสิ่งปลู สร้าง พ.ศ.2562   - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ
.ศ.2561 - 2565  หน้า 84  ล้าดับ  16   (ตั้งจ่ายจา งินรายได้
ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)      
     

ค่าบ้ารุงรั ษาละซ่อมซม จ้านวน 10,000 บาท

พื่อป็นค่าใช้จ่ายใน ารบ้ารุงรั ษา/ซ่อมซมทรัพย์สินพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุด
หนุนท่ัวไป)     
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุส้านั งาน จ้านวน 20,000 บาท

พื่อป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ช่น ระดาษ ปา า หมึ พิมพ์ ตรา
ยาง ธงชาติ สมุดประวัติข้าราช าร ซอง บบพิมพ์ พระบรมฉายา
ลั ษณ์  ้าอี้พลาสติ  ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุด
หนุนท่ัวไป)     

วัสดุชื้อพลิงละหล่อลื่น จ้านวน 5,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าจัดซื้อน้้ามันดีซล น้้ามันบนซิล ถ่าน  ๊สหุง
ต้ม น้้ามันครื่อง  น้้ามันจารบี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละ
หรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

วัสดุโฆษณาละผยพร่ จ้านวน 5,000 บาท

พื่อป็นค่าจัดซื้อผ่นป้าย ฟิล์ม โฟม สี  ารล้างอัดรูป ภาพถ่าย
ดาว
ทียม มมโมรี่ าร์ด ผ่นซีดี  ระปຉาใส่ ล้องถ่ายรูป ฯลฯ (ตั้งจ่าย
จา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

วัสดุคอมพิวตอร์ จ้านวน 10,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวตอร์ หมึ พิมพ์ มาส์ ผ่นวงจร
อิล็ ทรอนิ ส์ โปร รมคอมพิวตอร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้
ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     
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งบลงทุน รวม 104,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,000 บาท
ครุภัณฑ์ส้านั งาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะทางานระดับปฏิบัติ าร - ช้านาญ าร จ้านวน 4 ตัว จ้านวน 28,000 บาท

พื่อจัดซื้อโต๊ะหล็ ขนาดไม่น้อย ว่า  1,067( ว้าง) x 660(
ลึ ) x 759(สูง) มิลลิมตร หน้าโต๊ะหล็  PVC พร้อม ระจ ปูโต๊ะ
ขาโต๊ะหล็    จัดซื้อตามราคาตลาดท้องถ่ิน- ป็นไปตามหนังสือ
ระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน

ท่ี 28 พฤษภาคม  2564 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ
.2561 -2565  ฉบับพิ่มติม ครั้ง
ท่ี 6 /2564   หน้า 76 ล้าดับ 6  (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรือ
งินอุดหนุนท่ัวไป)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะละขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถจั รยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ้านวน 1 คัน จ้านวน 54,700 บาท

พื่อจัดซื้อรถจั รยานยนต์  ขนาดไม่ต่้า ว่า 120 CC  ราคาท่ี
้าหนดรวมค่าจดทะบียน ได้รับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาห รรม จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส้านั งบ
ประมาณ ธันวาคม  2563 - ป็นไปตามหนังสือ ระทรวง
มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564

 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 -2565 ฉบับพิ่ม
ติม ครั้งท่ี 6/2564 หน้า 77 ล้าดับ 11 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละ
หรืองินอุดหนุนท่ัวไป)
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ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์หรืออิล็ ทรอนิ ส์

ค่าจัดซื้อครื่องคอมพิวตอร์ All in one ส้าหรับส้านั งาน จ้านวน 1 
ครื่อง

จ้านวน 17,000 บาท

พื่อจัดซื้อครื่องคอมพิวตอร์บบ All in one ส้าหรับ ส้านั
งาน มีคุณสมบัติ ดังน้ี - มีหน่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้อย
ว่า 2  นหลั  (2 core) โดย มีความร็วสัญญาณนาฬิ าพื้น

ฐานไม่น้อย ว่า 2.2 GHz จ้านวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผล
ลาง (CPU) มีหน่วยความจ้าบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) ดียว ันขนาดไม่น้อย ว่า 4 MBมีหน่วยความ
จ้าหลั  (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี ว่า มีขนาดไม่น้อย ว่า 4 GB 
จัดซื้อตาม ณฑ์ราคา ลางละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัดหา
อุป รณ์ละระบบคอมพิวตอร์ ฉบับดือนพฤษภาคม 2563

  ระทรวง ICT  - ป็นไปตามหนังสือ ระทรวงมหาดไทย ท่ี มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม 
 2564  - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 -2565 ฉบับ
พิ่มติม ครั้งท่ี 6/2564  หน้า 77 ล้าดับ 16 (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)
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ค่าจัดซื้อครื่องพิมพ์บบฉีดหมึ พร้อมติดตั้งถังหมึ พิมพ์ จ้านวน 1 
ครื่อง

จ้านวน 4,300 บาท

พื่อจัดซื้อครื่องพิมพ์บบฉีดหมึ พร้อมติดตั้งถังหมึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังน้ี
- ป็นครื่องพิมพ์บบฉีดหมึ พร้อมติดตั้งถังหมึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผู้ผลิต
- มีความละอียดใน ารพิมพ์ไม่น้อย ว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความร็วใน ารพิมพ์ร่างขาวด้าส้าหรับ ระดาษขนาด A4 ไม่
น้อย ว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความร็วใน ารพิมพ์ร่างสีส้าหรับ ระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
ว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีช่องชื่อมต่อ (Interface) บบ USB 2.0 หรือดี ว่า จ้านวนไม่
น้อย ว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่ ระดาษได้ไม่น้อย ว่า 50 ผ่น
- สามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom จัดซื้อตาม
 ณฑ์ราคา ลางละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัดหาอุป รณ์ละ
ระบบคอมพิวตอร์ ฉบับดือนพฤษภาคม 2563  ระทรวง ICT  - 
ป็นไปตามหนังสือ ระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 24 พฤษภาคม  2564 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ
.2561 -2565 ฉบับพิ่มติม ครั้งท่ี 6/2564 หน้า 78 ล้าดับ 18

 (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)   

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 355,320 บาท
งินดือนข้าราช าร หรือพนั งานส่วนท้องถ่ิน จ้านวน 355,320 บาท

พื่อจ่ายป็นงินดือนพนั งานทศบาลพร้อมท้ังปรับปรุงงิน
ดือน (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 907,020 บาท

งบบุคลากร รวม 402,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 402,720 บาท
งินดือนข้าราช าร หรือพนั งานส่วนท้องถ่ิน จ้านวน 402,720 บาท

พื่อจ่ายป็นงินดือนพนั งาน พร้อมท้ังงินปรับปรุงงินดือน (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้)     

งบด้าเนินงาน รวม 457,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 442,000 บาท
รายจ่ายพื่อให้ได้มาซึ่งบริ าร

ค่าจ้างหมาบริ ารพนั งานขับรถดับพลิงละพนั งานดับพลิง จ้านวน 432,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าจ้างหมาบริ ารพนั งานขับรถดับพลิงละ
พนั งานดับพลิง ละ ารจ้างหมาบริ ารอื่นๆ (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

ค่าบ้ารุงรั ษาละซ่อมซม จ้านวน 10,000 บาท

พื่อป็นค่าใช้จ่ายใน ารบ้ารุงรั ษา/ซ่อมซมทรัพย์สินพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุด
หนุนท่ัวไป)     

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุ ่อสร้าง จ้านวน 5,000 บาท

พื่อป็นค่าวัสดุ ่อสร้าง ช่น ไม้ สี ปูนซีมนต์ ทราย อิฐ หรือ
จ้าพว
หล็  ตะปู สัง ะสี ลื่อย ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองิน
อุดหนุนท่ัวไป)     
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วัสดุยานพาหนะละขนส่ง จ้านวน 5,000 บาท

พื่อป็นค่าจัดซื้อ ยางรถยนต์ บตตอรี่ พลา หัวทียน หม้อน้้า
รถ
ยนต์ ฟิลม์ รองสง  ระจ โค้งมน สัญญาไฟฉุ ฉิน ฯลฯ (ตั้งจ่าย
จา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

วัสดุครื่องต่ง าย จ้านวน 5,000 บาท

พื่อป็นค่าวัสดุครื่องต่ง าย ช่น  าง ง หมว  รองท้า ถุง
มือ ละครื่องมือครื่องใช้ วัสดุอื่นๆ ท่ีจ้าป็นต้องใช้ ฯลฯ (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

งบลงทุน รวม 47,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,300 บาท
ครุภัณฑ์ าร ษตร

ค่าจัดซื้อครื่องสูบน้้า บบหอยโข่ง ครื่องยนต์บนซิล ขนาด 7 รง
ม้า จ้านวน 1 ครื่อง

จ้านวน 17,800 บาท

พื่อจัดซื้อครื่องสูบน้้า บบหอยโข่ง ครื่องยนต์บนซิล ขนาด 7
 รงม้า  สูบน้้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 รงม้า
(1) ป็นครื่องสูบน้้าบบหอยโข่ง ใช้ครื่องยนต์บนซิน
ขนาดไม่น้อย ว่า 7 รงม้า หรือขนาดปริมาตร ระบอ สูบ
ไม่น้อย ว่้า 205 ซีซี
(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อย ว่า 4 น้ิว (100 มิลลิมตร)
(3) สูบน้้าได้ไม่น้อย ว่าตามปริมาณท่ี ้าหนด
(4) ส่งน้้าได้สูงไม่น้อย ว่า 11 มตร หรือประมาณ 36 ฟุต
(5) อุป รณ์ประ อบของครื่องสูบน้้าละของครื่องยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมท่ีจะใช้งานได จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ส้านั งบประมาณ ธันวาคม  2563 - ป็นไปตามหนังสือ
ระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28

 พฤษภาคม 2564 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ
.2561 -2565 ฉบับพิ่มติม ครั้งท่ี 6/2564 หน้า 78 ล้าดับ 23

 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     
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ค่าจัดซื้อลื่อยยนต์ จ้านวน 2 ครื่อง จ้านวน 20,000 บาท

พื่อจัดซื้อลื่อยยนต์   ป็นครื่องยนต์ชนิดครื่องยนต์บนซิน 2
 จังหวะ  ้าลังไม่น้อย ว่า 0.8 รงม้า บาร์ยาวไม่น้อย ว่า 12

 น้ิว ขนาดใบลื่อยโซ่ไม่น้อย ว่า 3/8 ความยาวบาร์ตัดไม่น้อย
ว่า 12 น้ิว ปริมาตร ระบอ สูบไม่น้อย ว่า 38 ซีซี ขนาดครื่อง

ยนต์ ไม่น้อย ว่า 0.135 RPM จัดซื้อตามราคาตลาดท้องถ่ิน- ป็น
ไปตามหนังสือ ระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ท่ี 28 พฤษภาคม  2564 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ
.2561 -2565  ฉบับพิ่มติม ครั้งท่ี 6 /2564   หน้า 78 ล้าดับ 24

  (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อครื่องตัดหญ้า บบข้อข็ง  จ้านวน 1 ครื่อง จ้านวน 9,500 บาท

พื่อจัดซื้อครื่องตัดหญ้า บบ ข้อข็ง มีคุณลั ษณะดังน้ี
1) ป็นครื่องตัดหญ้าบบสะพาย
2) ครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย ว่า 1.4 รงม้า
3) ปริมาตร ระบอ สูบไม่น้อย ว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด  จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส้านั งบ
ประมาณ ธันวาคม  2563 - ป็นไปตามหนังสือ ระทรวง
มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564

 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 -2565 ฉบับพิ่ม
ติม ครั้งท่ี 6/2564 หน้า 78 ล้าดับ 20 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละ
หรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 67,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 67,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบทนผู้ปฏิบัติราช ารอันป็นประโยชน์ ่องค์ รป ครองส่วน
ท้องถ่ิน

จ้านวน 30,000 บาท

พื่อป็นค่าปຆวย ารชดชย ารงานหรือวลาท่ีสียไปพื่อสนับสนุน
ารปฏิบัติหน้าท่ีของอาสาสมัครป้อง ันภัยฝຆายพลรือน ฯลฯ (ตั้ง

จ่ายจา งินรายได้)     
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ค่าใช้สอย รวม 22,000 บาท
รายจ่าย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม่ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครง าร ิจ รรมวันสถาปนาอาสาสมัครป้อง ันภัยฝຆายพลรือน จ้านวน 10,000 บาท

พื่อป็นค่าใช้จ่ายใน ารด้านินโครง าร ช่น ค่าพาหนะ ค่าบี้ย
ลี้ยง ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างละครื่อง
ดื่ม ฯลฯ - ป็นไปตามระบียบ ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ ารข้ารับ ารฝึ อบรมของจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 -
 2565 หน้า 76 ล้าดับ 2 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุด
หนุนท่ัวไป)     

โครง ารรณรงค์ป้อง ันละลดอุบัติหตุทางถนนช่วงทศ าลวัน
ส้าคัญ

จ้านวน 12,000 บาท

พื่อป็นค่าใช้จ่ายใน ารด้านินโครง าร ช่น ค่าพาหนะ ค่าบี้ย
ลี้ยง ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างละครื่อง
ดื่ม ฯลฯ - ป็นไปตามระบียบ ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ ารข้ารับ ารฝึ อบรมของจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ
.2561 -2565 หน้า 76 ล้าดับ 7 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรือ
งินอุดหนุนท่ัวไป)     

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ ารพทย์ จ้านวน 5,000 บาท

พื่อป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ละ ารพทย์ ช่น ปลหามคน
ไข้ ส้าลีละผ้าพันผล วชภัณฑ์ อล อฮอล์ น้้ายาต่างๆ ถุง
มือ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

วัสดุครื่องดับพลิง จ้านวน 10,000 บาท

พื่อป็นค่าจัดซื้อวัสดุครื่องดับพลิง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้
ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,511,701 บาท

งบบุคลากร รวม 2,160,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 2,160,720 บาท
งินดือนข้าราช าร หรือพนั งานส่วนท้องถ่ิน จ้านวน 1,495,260 บาท

พื่อจ่ายป็นงินดือนพนั งานพร้อมท้ังงินปรับปรุงงินดือน (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้)     

งินพิ่มต่าง ๆ ของข้าราช าร หรือพนั งานส่วนท้องถ่ิน จ้านวน 67,200 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าตอบทนให้ครูสัง ัดทศบาลต้าบลมืองพีย (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้)     

งินวิทยฐานะ จ้านวน 109,200 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าวิทยฐานะให้ครูสัง ัดทศบาลต้าบลมืองพีย (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้)     

ค่าตอบทนพนั งานจ้าง จ้านวน 475,800 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าจ้างพนั งานจ้างพร้อมท้ังงินปรับปรุงค่าจ้าง
พนั งาน
จ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)"     

งินพิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง จ้านวน 13,260 บาท

พื่อจ่ายป็นงินพิ่มตามคุณวุฒิละงินพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ของ
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     
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งบด้าเนินงาน รวม 1,329,681 บาท
ค่าใช้สอย รวม 762,485 บาท
รายจ่ายพื่อให้ได้มาซึ่งบริ าร

ค่าจ้างหมาบริ ารช่วยครูผู้ดูลด็ จ้านวน 90,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าจ้างหมาบริ ารปฏิบัติหน้าท่ีช่วยอบรมลี้ยงดูด็
ล็  ให้ด็ มีพัฒนา ารท่ีหมาะสม ับวัย ปฎิบัติหน้าท่ีช่วย
ิจ รรมส่งสริม ารรียนรู้ ให้ด็ มีความรู้ ความคิด ความ

ประพฤติ ความพร้อมทางด้านร่าง าย จิตใจ อารมณ์ละสติ
ปัญญาท่ีสอดคล้อง ับ ารพัฒนา ารของด็  ปฏิบัติหน้าท่ีช่วย
ดูลความรียบร้อย ละความปลอดภัยของด็ ล็ ท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป) 
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รายจ่าย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม่ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครง ารสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน ารบริ าร ารศึ ษา จ้านวน 672,485 บาท

1.อาหาร ลางวันศูนย์พัฒนาด็ ล็  จ้านวน 457,905 บาท พื่อ
ป็นค่าอาหาร ลางวันส้าหรับศูนย์พัฒนาด็ ล็ ในพื้นท่ีรับผิด
ชอบของทศบาลต้าบลมืองพีย รวมจ้านวน 89 คน คนละ 21

 บาท จ้านวน 245 วัน (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุน
ท่ัวไป)
2.ค่าจัด ารรียนของศูนย์พัฒนาด็ ล็ รายหัว จ้านวน 151,300

บาท พื่อป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารรียน ารสอนรายหัว ค่าสื่อ
ารรียน ารสอน ค่าวัสดุอุป รณ์ทาง ารศึ ษา / ค่าใช้จ่ายใน

ด้านทคโนโลยีสารสนทศละ ารสื่อสารพื่อ ารรียนรู้ วัสดุทาง
ารศึ ษา ละครื่องล่นพัฒนา ารด็  ส้าหรับศูนย์พัฒนาด็

ล็ ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ ทศบาลต้าบลมืองพีย รวม
จ้านวน 89 คน คนละ 1,700 บาท
3.งินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษา
ส้าหรับศูนย์พัฒนาด็ ล็ จ้านวน 63,280 บาท พื่อจ่ายป็น 
 - ค่าหนังสือรียน จ้านวน 11,200 บาท
 - ค่าอุป รณ์ ารรียน จ้านวน 11,200 บาท 
 -  ค่าครื่องบบนั รียน จ้านวน 16,800 บาท
  - ค่า ิจ รรมพัฒนาผู้รียน จ้านวน 24,080 บาท 
 ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 73

 ล้าดับ 8 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

วันท่ีพิมพ์ : 26/8/2564  21:39:15 หน้า : 31/60

109

User
Textbox

User
Textbox

User
Textbox
หารการศึกษา

User
Textbox

User
Textbox



ค่าวัสดุ รวม 567,196 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน 567,196 บาท

1.ค่าจัดซื้ออาหารสริม (นม) โรงรียนสัง ัด สพฐ
. จ้านวน  396,654

บาท พื่อจัดซื้ออาหารสริม(นม) ให้ ับโรงรียนสัง ัด สพฐ. ใน
ขตพื้นท่ีทศบาลต้าบลมืองพีย จ้านวน 3 โรงรียน ด็
จ้านวน 207 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน (ตั้งจ่ายจา งินรายได้
ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)
2.ค่าจัดซื้ออาหารสริม (นม) ศูนย์พัฒนาด็ ล็ ในขตพื้นท่ี
ทศบาล
ต้าบลมืองพีย จ้านวน 170,542 บาท พื่อจัดซื้ออาหาร
สริม (นม) ให้ ับศูนย์พัฒนาด็ ล็ ในขตพื้นท่ีทศบาลต้าบล
มืองพีย จ้านวน 89 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)"     
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งบลงทุน รวม 21,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์หรืออิล็ ทรอนิ ส์

ค่าจัดซื้อครื่องคอมพิวตอร์ All in one ส้าหรับส้านั งาน จ้านวน 1 
ครื่อง

จ้านวน 17,000 บาท

พื่อจัดซื้อครื่องคอมพิวตอร์บบ All in one ส้าหรับ ส้านั
งาน มีคุณสมบัติ ดังน้ี - มีหน่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้อย
ว่า 2  นหลั  (2 core) โดย มีความร็วสัญญาณนาฬิ าพื้น

ฐานไม่น้อย ว่า 2.2 GHz จ้านวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผล
ลาง (CPU) มีหน่วยความจ้าบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) ดียว ันขนาดไม่น้อย ว่า 4 MBมีหน่วยความ
จ้าหลั  (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี ว่า มีขนาดไม่น้อย ว่า 4 GB 
จัดซื้อตาม ณฑ์ราคา ลางละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัดหา
อุป รณ์ละระบบคอมพิวตอร์ ฉบับดือนพฤษภาคม 2563

  ระทรวง ICT  - ป็นไปตามหนังสือ ระทรวงมหาดไทย ท่ี มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม 
 2564  - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 -2565 ฉบับ
พิ่มติม ครั้งท่ี 6/2564  หน้า 79 ล้าดับ 26 (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     
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ค่าจัดซื้อครื่องพิมพ์บบฉีดหมึ  พร้อมติดตั้งถังหมึ พิมพ์ จ้านวน 1 
ครื่อง

จ้านวน 4,300 บาท

พื่อจัดซื้อครื่องพิมพ์บบฉีดหมึ พร้อมติดตั้งถังหมึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังน้ี
- ป็นครื่องพิมพ์บบฉีดหมึ พร้อมติดตั้งถังหมึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผู้ผลิต
- มีความละอียดใน ารพิมพ์ไม่น้อย ว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความร็วใน ารพิมพ์ร่างขาวด้าส้าหรับ ระดาษขนาด A4 ไม่
น้อย ว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความร็วใน ารพิมพ์ร่างสีส้าหรับ ระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
ว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีช่องชื่อมต่อ (Interface) บบ USB 2.0 หรือดี ว่า จ้านวนไม่
น้อย ว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่ ระดาษได้ไม่น้อย ว่า 50 ผ่น
- สามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom จัดซื้อตาม
 ณฑ์ราคา ลางละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัดหาอุป รณ์ละ
ระบบคอมพิวตอร์ ฉบับดือนพฤษภาคม 2563  ระทรวง ICT  - 
ป็นไปตามหนังสือ ระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 24 พฤษภาคม  2564 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ
.2561 -2565 ฉบับพิ่มติม ครั้งท่ี 6/2564 หน้า 79 ล้าดับ 27

 (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)   
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 869,400 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 869,400 บาท

เงินอุดหนุน รวม 869,400 บาท
งินอุดหนุนส่วนราช าร

โครง ารอุดหนุนอาหาร ลางวันส้าหรับ โรงรียน บ้านข่า หมู่ 6 จ้านวน 235,200 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าจัดซื้ออาหาร ลางวันโรงรียนสัง ัด สพฐ.โรงรียน
บ้านข่า จ้านวน 56 คน คนละ 21 บาท จ้านวน 200 วัน - ป็นไป
ตามระบียบ ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององค์ ร
ป ครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ
.ศ.2561 - 2565 หน้า 73 ล้าดับ 7 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละ
หรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

โครง ารอุดหนุนอาหาร ลางวันส้าหรับ โรงรียน บ้านดงน้อย หมู่ 4 จ้านวน 252,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าจัดซื้ออาหาร ลางวันโรงรียนสัง ัด สพฐ.โรงรียน
บ้านดงน้อย จ้านวน  60 คน คนละ 21 บาท จ้านวน 200

 วัน - ป็นไปตามระบียบ ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงินอุดหนุน
ขององค์ รป ครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ป็นไปตามผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 73 ล้าดับ 5 (ตั้งจ่ายจา งินราย
ได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

โครง ารอุดหนุนอาหาร ลางวันส้าหรับ โรงรียน บ้านโส  ค้า
จริญ หมู่ 5

จ้านวน 382,200 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าจัดซื้ออาหาร ลางวันโรงรียนสัง ัด สพฐ.โรงรียน
บ้านโส  ค้าจริญ จ้านวน 91 คน คนละ 21 บาท จ้านวน 200

 วัน - ป็นไปตามระบียบ ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงินอุดหนุน
ขององค์ รป ครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ป็นไปตามผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 73 ล้าดับ 6 (ตั้งจ่ายจา งินราย
ได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     
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งานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ รวม 210,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
งินอุดหนุนส่วนราช าร

โครง ารอุดหนุนงบประมาณจ้าหน้าท่ีช่วยงานพัฒนา ารศึ ษา (ครู
ช่วยสอน) โรงรียนบ้านข่า หมู่ 6

จ้านวน 70,000 บาท

"พื่อจ่ายป็นงินอุดหนุนตามโครง าร ช่นค่าจ้างครูช่วยสอน ค่า
วัสดุอุป รณ์ ค่าใช้จ่ายใน ารด้านินงานต่าง ๆ ฯลฯ - ป็นไปตาม
ระบียบ ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององค์ ร
ป ครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ
.ศ.2561 -2565 หน้า 73 ล้าดับ 4 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรือ
งินอุดหนุนท่ัวไป)"     

โครง ารอุดหนุนงบประมาณจ้าหน้าท่ีช่วยงานพัฒนา ารศึ ษา (ครู
ช่วยสอน) โรงรียนบ้านดงน้อย หมู่ 4

จ้านวน 70,000 บาท

"พื่อจ่ายป็นงินอุดหนุนตามโครง าร ช่นค่าจ้างครูช่วยสอน ค่า
วัสดุอุป รณ์ ค่าใช้จ่ายใน ารด้านินงานต่าง ๆ ฯลฯ - ป็นไปตาม
ระบียบ ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององค์ ร
ป ครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ
.ศ.2561-2565 หน้า 72 ล้าดับ 2 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรือ
งินอุดหนุนท่ัวไป)"     

โครง ารอุดหนุนงบประมาณจ้าหน้าท่ีช่วยงานพัฒนา ารศึ ษา (ครู
ช่วยสอน) โรงรียนบ้านโส  ค้าจริญ  หมู่ 12

จ้านวน 70,000 บาท

"พื่อจ่ายป็นงินอุดหนุนตามโครง าร ช่นค่าจ้างครูช่วยสอน ค่า
วัสดุอุป รณ์ ค่าใช้จ่ายใน ารด้านินงานต่าง ๆ ฯลฯ - ป็นไปตาม
ระบียบ ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององค์ ร
ป ครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ
.ศ.2561-2565 หน้า 73 ล้าดับ 3 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรือ
งินอุด
หนุนท่ัวไป)
"     
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 712,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 512,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 487,000 บาท
รายจ่ายพื่อให้ได้มาซึ่งบริ าร

ค่าจ้างหมาจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานประจ้าศูนย์สุขภาพบ้านข่า หมู่ 6 จ้านวน 90,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินค่าจ้างหมาจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานประจ้าศูนย์
สุขภาพบ้านข่า หมู่ 6 ละ ารจ้างหมาบริ ารอื่น ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่าย
จา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

ค่าจ้างหมาจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานหน่วย ารพทย์ฉุ ฉิน (1669) จ้านวน 372,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินค่าจ้างหมาจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานหน่วย ารพทย์
ฉุ ฉินของทศบาล ละ ารจ้างหมาบริ ารอื่นๆ ฯลฯ (ตั้งจ่าย
จา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

รายจ่าย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม่ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครง ารป้อง ันละ ้ไขปัญหาไข้ลือดออ จ้านวน 15,000 บาท

พื่อป็นค่าใช้จ่ายใน ารด้านินโครง าร ช่น ค่าพาหนะ ค่าบี้ย
ลี้ยง ค่าสมณาคุณวิทยา ร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างละครื่อง
ดื่ม ฯลฯ - ป็นไปตามระบียบ ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ ารข้ารับ ารฝึ อบรมของจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ
.2561 -2565 หน้า 78 ล้าดับ 2 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรือ
งินอุดหนุนท่ัวไป)     

วันท่ีพิมพ์ : 26/8/2564  21:39:15 หน้า : 37/60

115

User
Textbox

User
Textbox



โครง ารสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจา โรคพิษสุนัขบ้า จ้านวน 10,000 บาท

พื่อป็นค่าใช้จ่ายใน ารด้านินโครง าร ช่น ค่าพาหนะ ค่าบี้ย
ลี้ยง ค่าสมณาคุณวิทยา ร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างละครื่อง
ดื่ม ฯลฯ - ป็นไปตามระบียบ ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ ารข้ารับ ารฝึ อบรมของจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-

2565 หน้า 78 ล้าดับ 5 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุด
หนุนท่ัวไป)     

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ ารพทย์ จ้านวน 25,000 บาท

พื่อป็นค่าจัดซื้อ น้้ายา ้าจัดลู น้้ายุงลาย วัคซีนป้อง ันโรคพิษ
สุนัข
บ้า วชภัณฑ์ คมีภัณฑ์ ครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
งินอุดหนุนองค์ รประชาชน

โครง าร To be Number one ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 บ้านข่า 
หมู่ 6

จ้านวน 20,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินอุดหนุนตามโครง ารให้ ับคณะ รรม ารหมู่
บ้าน ช่น ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างละ
ครื่องดื่ม ค่าป้ายโครง าร ฯลฯ -ป็นไปตามระบียบ ระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององค์ รป ครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ
. 2559 -ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565

 ฉบับ พิ่มติม ครั้งท่ี 6/64 หน้า 71 ล้าดับท่ี 5 (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)"     
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โครง าร To be Number one ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 บ้านค้า
จริญ หมู่ 12

จ้านวน 20,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินอุดหนุนตามโครง ารให้ ับคณะ รรม ารหมู่
บ้าน ช่น ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างละ
ครื่องดื่ม ค่าป้ายโครง าร ฯลฯ -ป็นไปตามระบียบ ระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององค์ รป ครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ
. 2559 -ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565

 ฉบับ พิ่มติม ครั้งท่ี 6/64 หน้า 71 ล้าดับท่ี 11 (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)

โครง าร To be Number one ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 บ้านดง
ค็ง หมู่ 11

จ้านวน 20,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินอุดหนุนตามโครง ารให้ ับคณะ รรม ารหมู่
บ้าน ช่น ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างละ
ครื่องดื่ม ค่าป้ายโครง าร ฯลฯ -ป็นไปตามระบียบ ระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององค์ รป ครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ
. 2559 -ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565

 ฉบับ พิ่มติม ครั้งท่ี 6/64 หน้า 71 ล้าดับท่ี 10 (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)

โครง าร To be Number one ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 บ้านดง
น้อย หมู่ 4

จ้านวน 20,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินอุดหนุนตามโครง ารให้ ับคณะ รรม ารหมู่
บ้าน ช่น ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างละ
ครื่องดื่ม ค่าป้ายโครง าร ฯลฯ -ป็นไปตามระบียบ ระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององค์ รป ครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ
. 2559 -ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565

 ฉบับ พิ่มติม ครั้งท่ี 6/64 หน้า 70 ล้าดับท่ี 3 (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)
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โครง าร To be Number one ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 บ้านโนน
มือง หมู่ 8

จ้านวน 20,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินอุดหนุนตามโครง ารให้ ับคณะ รรม ารหมู่
บ้าน ช่น ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างละ
ครื่องดื่ม ค่าป้ายโครง าร ฯลฯ -ป็นไปตามระบียบ ระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององค์ รป ครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ
. 2559 -ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565

 ฉบับ พิ่มติม ครั้งท่ี 6/64 หน้า 71 ล้าดับท่ี 7 (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)

โครง าร To be Number one ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 บ้านโนน
ส้าราญ หมู่ 9

จ้านวน 20,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินอุดหนุนตามโครง ารให้ ับคณะ รรม ารหมู่
บ้าน ช่น ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างละ
ครื่องดื่ม ค่าป้ายโครง าร ฯลฯ -ป็นไปตามระบียบ ระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององค์ รป ครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ
. 2559 -ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565

 ฉบับ พิ่มติม ครั้งท่ี 6/64 หน้า 71 ล้าดับท่ี 8 (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)

โครง าร To be Number one ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 บ้านพีย 
หมู่ 1

จ้านวน 20,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินอุดหนุนตามโครง ารให้ ับคณะ รรม ารหมู่
บ้าน ช่น ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างละ
ครื่องดื่ม ค่าป้ายโครง าร ฯลฯ -ป็นไปตามระบียบ ระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององค์ รป ครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ
. 2559 -ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565

 ฉบับ พิ่มติม ครั้งท่ี 6/64 หน้า 70 ล้าดับท่ี 1 (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)
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โครง าร To be Number one ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 บ้านศรี
วิลัย หมู่ 10

จ้านวน 20,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินอุดหนุนตามโครง ารให้ ับคณะ รรม ารหมู่
บ้าน ช่น ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างละ
ครื่องดื่ม ค่าป้ายโครง าร ฯลฯ -ป็นไปตามระบียบ ระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององค์ รป ครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ
. 2559 -ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565

 ฉบับ พิ่มติม ครั้งท่ี 6/64 หน้า 71 ล้าดับท่ี 9 (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)

โครง าร To be Number one ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 บ้านโส
  หมู่ 5

จ้านวน 20,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินอุดหนุนตามโครง ารให้ ับคณะ รรม ารหมู่
บ้าน ช่น ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างละ
ครื่องดื่ม ค่าป้ายโครง าร ฯลฯ -ป็นไปตามระบียบ ระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององค์ รป ครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ
. 2559 -ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565

 ฉบับ พิ่มติม ครั้งท่ี 6/64 หน้า 70 ล้าดับท่ี 4 (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)"

โครง าร To be Number one ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 บ้านหัว
ขัว หมู่ 2

จ้านวน 20,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินอุดหนุนตามโครง ารให้ ับคณะ รรม ารหมู่
บ้าน ช่น ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างละ
ครื่องดื่ม ค่าป้ายโครง าร ฯลฯ -ป็นไปตามระบียบ ระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององค์ รป ครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ
. 2559 -ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565

 ฉบับ พิ่มติม ครั้งท่ี 6/64 หน้า 70 ล้าดับท่ี 2 (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)"
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 460,680 บาท

งบบุคลากร รวม 460,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 460,680 บาท
งินดือนข้าราช าร หรือพนั งานส่วนท้องถ่ิน จ้านวน 229,920 บาท

พื่อจ่ายป็นงินดือนพนั งาน พร้อมท้ังงินปรับปรุงงินดือน (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้)     

ค่าตอบทนพนั งานจ้าง จ้านวน 230,760 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าจ้างพนั งานจ้าง พร้อมท้ังงินปรับปรุงค่าจ้าง
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุ ่อสร้าง จ้านวน 30,000 บาท

พื่อจัดซื้อวัสดุส้าหรับ ่อสร้างบ้านพื่อน้าไปสร้างบ้านให้
ประชาชนผู้ด้อยโอ าส ผู้ยา ไร้ ละผู้ยา จน ตามโครง ารบ้าน
ท้องถ่ินไทย (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
งินอุดหนุนองค์ ร าร ุศล

โครง ารอุดหนุน ารออ หน่วยบรรทาทุ ข์ผู้ประสบภัยพิบัติฯ าร
ให้ ารสงคราะห์ละ ารส่งสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปຆวยติดตียง ผู้
สูงอายุ ผู้พิ ารละผู้ด้อยโอ าสในพื้นท่ี อ้าภอ ุดจับ

จ้านวน 30,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินอุดหนุนตามโครง าร อุดหนุนให้ ับ ิ่ง าชาด
อ้าภอ ุดจับด้านิน าร ฯ- ป็นไปตามระบียบ ระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยงินอุดหนุนขององค์ รป ครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ
.2559 ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ..2561 -2565 ฉบับพิ่ม
ติม ครั้งท่ี 6/64 หน้า 72 ล้าดับ 1 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรือ
งินอุดหนุนท่ัวไป)     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 332,400 บาท

งบบุคลากร รวม 152,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 152,400 บาท
ค่าตอบทนพนั งานจ้าง จ้านวน 128,400 บาท

พื่อจ่ายป็นงินค่าจ้างพนั งานจ้าง พร้อมท้ังงินปรับปรุงค่าจ้าง
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งินพิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง จ้านวน 24,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินพิ่มตามคุณวุฒิละงินพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ของ
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     
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งบด้าเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายพื่อให้ได้มาซึ่งบริ าร

ค่าจ้างหมาบริ ารจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานซ่อมซมระบบประปา จ้านวน 90,000 บาท

พื่อป็นค่าจ้างหมาบริ ารจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานซ่อมซมระบบ
ประปา ไฟฟ้า ค่าจ้างหมาบริ ารต่างๆ  ฯลฯ(ตั้งจ่ายจา งินราย
ได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)
     

ค่าจ้างหมาบริ ารจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานดูลระบบประปา จ้านวน 90,000 บาท

พื่อป็นค่าจ้างหมาบริ ารจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานดูลระบบ
ประปา ค่าจ้างหมาบริ ารต่าง ในขตทศบาล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

งานไฟฟ้าและประปา รวม 200,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าละวิทยุ จ้านวน 80,000 บาท

พื่อป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าต่างๆ ช่น หลอดไฟ สวิตซ์ สาย
ไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า บร  อร์ ตู้ควบคุมไฟฟ้า ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

วัสดุอื่น จ้านวน 120,000 บาท

พื่อป็นค่าจัดซื้อวัสดุประปา ช่น สารส้ม คอลีน ปูนขาว ละวัสดุ
อื่นๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     
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งานสวนสาธารณะ รวม 243,840 บาท
งบบุคลากร รวม 243,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 243,840 บาท
ค่าตอบทนพนั งานจ้าง จ้านวน 243,840 บาท

พื่อจ่ายป็นงินดือนพนั งานจ้าง พร้อมท้ังงินปรับปรุงค่าจ้าง
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งานก้าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 771,320 บาท
งบบุคลากร รวม 766,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 766,320 บาท
ค่าตอบทนพนั งานจ้าง จ้านวน 598,320 บาท

พื่อจ่ายป็นงินดือนพนั งานจ้าง พร้อมท้ังงินปรับปรุงค่าจ้าง
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งินพิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง จ้านวน 168,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินพิ่มตามคุณวุฒิละงินพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ของ
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งบด้าเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุครื่องต่ง าย จ้านวน 5,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าวัสดุครื่องต่ง าย ช่น  าง ง หมว  รองท้า ถุง
มือ ละครื่องมือครื่องใช้ วัสดุอื่นๆ ท่ีจ้าป็นต้องใช้ ฯลฯ (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 20,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่าย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม่ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครง ารอบรม ารประดิษฐ์ของหลือใช้ให้ ิดมูลค่า จ้านวน 10,000 บาท

พื่อป็นค่าใช้จ่ายใน ารด้านินโครง าร ช่น ค่าพาหนะ ค่าบี้ย
ลี้ยง ค่าตอบทนวิทยา ร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างละครื่อง
ดื่ม ฯลฯ - ป็นไปตามระบียบ ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ ารข้ารับ ารฝึ อบรมของจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-

2565 หน้า 78 ล้าดับ 2 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุด
หนุนท่ัวไป)     

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
งินอุดหนุนองค์ รประชาชน

โครง ารอุดหนุน องทุนม่ของผ่นดินบ้านข่า จ้านวน 10,000 บาท

พื่อจ่ายงินอุดหนุนให้ ับ องทุนม่ของผ่นดิน บ้านข่า พื่อ
ด้านิน ารตามโครง าร - ป็นไปตามระบียบ ระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยงินอุดหนุนขององค์ รป ครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ป็น
ไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ฉบับพิ่มติม ครั้งท่ี 5
 พ.ศ.2563 หน้า 8 ล้าดับ 1 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุด
หนุนท่ัวไป)     
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,641,780 บาท

งบบุคลากร รวม 1,019,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,019,880 บาท
งินดือนข้าราช าร หรือพนั งานส่วนท้องถ่ิน จ้านวน 723,480 บาท

พื่อจ่ายป็นงินดือนพนั งานทศบาลพร้อมท้ังงินปรับปรุงงิน
ดือน (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งินประจ้าต้าหน่ง จ้านวน 18,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินประจ้าต้าหน่งหัวหน้าฝຆายบบผนละ ่อ
สร้าง(ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

ค่าตอบทนพนั งานจ้าง จ้านวน 230,400 บาท

พื่อจ่ายป็นงินค่าจ้างพนั งานจ้าง พร้อมท้ังงินปรับปรุงค่าจ้าง
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งินพิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง จ้านวน 48,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินพิ่มตามคุณวุฒิละงินพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ของ
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งบด้าเนินงาน รวม 490,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จ้านวน 5,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินค่าตอบทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารหรือ
ค่าอาหารท้า ารนอ วลาราช ารของจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับค้าสั่งให้
ปฏิบัติงานฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     
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งินช่วยหลือ ารศึ ษาบุตร

งินช่วยหลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจ้า จ้านวน 20,000 บาท

พื่อจ่ายป็นงินค่าช่วยหลือ ารศึ ษาบุตร  พนั งาน
ทศบาล ละลู จ้างประจ้า (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจ่ายพื่อให้ได้มาซึ่งบริ าร

ค่าจจ้างหมาจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานช่างส้ารวจ จ้านวน 90,000 บาท

พื่อป็นค่าจ้างหมาบริ ารจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานช่างส้ารวจ ค่าจ้าง
หมาบริ ารต่างๆ  ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุด
หนุนท่ัวไป)     

ค่าจ้างหมาบริ าร จ้านวน 110,000 บาท

พื่อป็นค่าจ้างหมาบริ ารต่างๆ ช่น ค่าจ้างรงงาน ค่า ้าจัดสิ่ง
ปฏิ ูล ค่าจ้างหมาต่างๆ ในขตทศบาล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินราย
ได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

ค่าธรรมนียม จ้านวน 5,000 บาท

พื่อป็นค่าธรรมนียมใน ารตรวจสอบคุณภาพน้้าดิบระบบ
ประปาหมู่บ้านค่าธรรมนียมใน ารถ่ายอ สารบบปลน ับ
หน่วยงานราช ารอื่นๆ ละค่าธรรมนียมอื่นๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)
     

ค่ารังวัดท่ีดินสาธารณประโยชน์ จ้านวน 10,000 บาท

พื่อป็นค่ารังวัดท่ีดินสาธารณประโยชน์ฯ รวมถึงค่าบ่งย โฉนด
ท่ีดินท่ีราษฎรอุทิศให้ ละอื่นๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละ
หรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     
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รายจ่าย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม่ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายใน ารดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รละนอ ราช
อาณาจั ร

จ้านวน 20,000 บาท

พื่อป็นค่าดินทางไปราช ารของ พนั งานทศบาล ลู จ้าง
ประจ้า ละพนั งานจ้าง ช่น ค่าท่ีพั  ค่าบี้ยลี้ยง ค่า
พาหนะ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

ค่าธรรมนียมละค่าลงทะบียน จ้านวน 20,000 บาท

พื่อป็นค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรมต่าง ๆ ของพนั งาน
ทศบาล ลู จ้างประจ้า พนั งานจ้าง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้
ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

ค่าบ้ารุงรั ษาละซ่อมซม จ้านวน 20,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าบ้ารุงรั ษา/ซ่อมซมทรัพย์สินพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามป ติ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)  
   

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุส้านั งาน จ้านวน 10,000 บาท

พื่อป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ช่น ระดาษ ปา า หมึ พิมพ์ ตรา
ยาง ธงชาติ สมุดประวัติข้าราช าร ซอง บบพิมพ์ พระบรมฉายา
ลั ษณ์ ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

วัสดุ ่อสร้าง จ้านวน 150,000 บาท

พื่อป็นค่าวัสดุ ่อสร้าง ช่น ไม้ สี ปูนซีมนต์ ทราย อิฐ หรือ
จ้าพว
หล็  ตะปู สัง ะสี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุด
หนุนท่ัวไป)     
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วัสดุยานพาหนะละขนส่ง จ้านวน 5,000 บาท

พื่อป็นค่าจัดซื้อ ยางรถยนต์ บตตอรี่ พลา หัวทียน หม้อน้้า
รถ
ยนต์ ฟิล์ม รองสง  ระจ โค้งมน สัญญาณไฟฉุ ฉิน ฯลฯ (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

วัสดุชื้อพลิงละหล่อลื่น จ้านวน 15,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าจัดซื้อ น้้ามันดีซล น้้ามันบนซิน น้้ามัน ถ่าน  ๊ส
หุง
ต้ม น้้ามันครื่อง น้้ามันจารบี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรือ
งินอุดหนุนท่ัวไป)     

วัสดุคอมพิวตอร์ จ้านวน 10,000 บาท

พื่อป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวตอร์ หมึ พิมพ์ มาส์ ผ่นวงจร
อิล็ ทรอนิ ส์ โปร รมคอมพิวตอร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้
ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

งบลงทุน รวม 131,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 131,900 บาท
ครุภัณฑ์ส้านั งาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวตอร์ จ้านวน 2 ตัว จ้านวน 4,000 บาท

พื่อจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวตอร์ 
1. ขนาดไม่น้อย ว่า 60 x 80 x 75 ซนติมตร (  x ย x ส)
2. มีชั้นวางคีย์บอร์ดสามารถลื่อนข้า-ออ ได้ โดยสะดว
3. มีช่องร้อยสายไฟละสายสัญญาณต่าง ๆ ใช้สะดว  .
4. มีชั้นวาง cpu

5. ผ่นบนโต๊ะละผ่นข้างโต๊ะท้าด้วยวัสดุอย่างดี
จัดซื้อตามราคาตลาดท้องถ่ิน จัดซื้อตามราคาตลาดท้องถ่ิน- ป็น
ไปตามหนังสือ ระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ท่ี 28 พฤษภาคม 2564 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ
.2561 -2565  ฉบับพิ่มติม ครั้งท่ี 6 /2564   หน้า 79 ล้าดับ 33

  (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะละขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถจั รยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ้านวน 1 คัน จ้านวน 54,700 บาท

พื่อจัดซื้อรถจั รยานยนต์  ขนาดไม่ต่้า ว่า 120 CC  ราคาท่ี
้าหนดรวมค่าจดทะบียน ได้รับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาห รรม จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส้านั งบ
ประมาณ ธันวาคม  2563 - ป็นไปตามหนังสือ ระทรวง
มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564

 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 -2565 ฉบับพิ่ม
ติม ครั้งท่ี 6/2564 หน้า 80 ล้าดับ 41 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละ
หรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

ครุภัณฑ์ าร ษตร

ค่าจัดซื้อครื่องสูบน้า บบหอยโข่ง ครื่องยนต์บนซิล ขนาด 7 รง
ม้า จ้านวน 1 ครื่อง

จ้านวน 17,800 บาท

พื่อจัดซื้อครื่องสูบน้้า บบหอยโข่ง ครื่องยนต์บนซิล ขนาด 7
 รงม้า  สูบน้้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 รงม้า
(1) ป็นครื่องสูบน้้าบบหอยโข่ง ใช้ครื่องยนต์บนซิน
ขนาดไม่น้อย ว่า 7 รงม้า หรือขนาดปริมาตร ระบอ สูบ
ไม่น้อย ว่้า 205 ซีซี
(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อย ว่า 4 น้ิว (100 มิลลิมตร)
(3) สูบน้้าได้ไม่น้อย ว่าตามปริมาณท่ี ้าหนด
(4) ส่งน้้าได้สูงไม่น้อย ว่า 11 มตร หรือประมาณ 36 ฟุต
(5) อุป รณ์ประ อบของครื่องสูบน้้าละของครื่องยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมท่ีจะใช้งานได จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ส้านั งบประมาณ ธันวาคม  2563 - ป็นไปตามหนังสือ
ระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28

 พฤษภาคม 2564 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ
.2561 -2565 ฉบับพิ่มติม ครั้งท่ี 6/2564 หน้า 80 ล้าดับ 44

 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     
"     
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ค่าจัดซื้อลื่อยยนต์ จ้านวน 1 ครื่อง จ้านวน 10,000 บาท

พื่อจัดซื้อลื่อยยนต์   ป็นครื่องยนต์ชนิดครื่องยนต์บนซิน 2
 จังหวะ  ้าลังไม่น้อย ว่า 0.8 รงม้า บาร์ยาวไม่น้อย ว่า 12

 น้ิว ขนาดใบลื่อยโซ่ไม่น้อย ว่า 3/8 ความยาวบาร์ตัดไม่น้อย
ว่า 12 น้ิว ปริมาตร ระบอ สูบไม่น้อย ว่า 38 ซีซี ขนาดครื่อง

ยนต์ ไม่น้อย ว่า 0.135 RPM จัดซื้อตามราคาตลาดท้องถ่ิน- ป็น
ไปตามหนังสือ ระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ท่ี 28 พฤษภาคม  2564 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ
.2561 -2565  ฉบับพิ่มติม ครั้งท่ี 6 /2564   หน้า 80 ล้าดับ 43

  (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     
     

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซื้อลื่อยวงดือนไฟฟ้าบบมือถือ ขนาด 8 น้ิว  จ้านวน 1 
ครื่อง

จ้านวน 6,400 บาท

พื่อจัดซื้อลื่อยวงดือนไฟฟ้าบบ มือถือ  ขนาดไม่น้อย ว่า 8
 น้ิว 
มีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
1) ขับด้วยมอตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย ว่า 1,100 วัตต์
ความร็วรอบไม่น้อย ว่า 4,000 รอบต่อนาที
2) ตัดไม้ได้หนา ไม่น้อย ว่า 65 มิลลิมตร
3) ขนาดท่ี ้าหนดป็นขนาดส้นผ่าศูนย์ ลางของใบลื่อยข้ัน
ต่้า  จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส้านั งบ
ประมาณ ธันวาคม  2563 - ป็นไปตามหนังสือ ระทรวง
มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564

 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ.2561 -2565 ฉบับพิ่ม
ติม ครั้ง ท่ี 6/2564 หน้า 80 ล้าดับ 42 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้
ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     
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ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์หรืออิล็ ทรอนิ ส์

ค่าจัดซื้อครื่องคอมพิวตอร์ All in one ส้าหรับส้านั งาน จ้านวน 1 
ครื่อง

จ้านวน 17,000 บาท

พื่อจัดซื้อครื่องคอมพิวตอร์บบ All in one ส้าหรับ ส้านั
งาน มีคุณสมบัติ ดังน้ี - มีหน่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้อย
ว่า 2  นหลั  (2 core) โดย มีความร็วสัญญาณนาฬิ าพื้น

ฐานไม่น้อย ว่า 2.2 GHz จ้านวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผล
ลาง (CPU) มีหน่วยความจ้าบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) ดียว ันขนาดไม่น้อย ว่า 4 MBมีหน่วยความ
จ้าหลั  (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี ว่า มีขนาดไม่น้อย ว่า 4 GB 
จัดซื้อตาม ณฑ์ราคา ลางละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัดหา
อุป รณ์ละระบบคอมพิวตอร์ ฉบับดือนพฤษภาคม 2563

  ระทรวง ICT  - ป็นไปตามหนังสือ ระทรวงมหาดไทย ท่ี มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม 
 2564  - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 -2565 ฉบับ
พิ่มติม ครั้งท่ี 6/2564  หน้า 79 ล้าดับ 29 (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

ค่าจัดซื้อครื่องคอมพิวตอร์โน้ตบุ๊ค ส้าหรับประมวลผล จ้านวน 1 
ครื่อง

จ้านวน 22,000 บาท

พื่อจัดซื้อครื่องคอมพิวตอร์โน๊ตบุ๊ค ส้าหรับ ส้านั งาน มี
คุณสมบัติ ดังน้ี - มีหน่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้อย ว่า 4
  นหลั  (4 core) จ้านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลั ษณะ
อย่างใดอย่างหน่ึง หรือดี ว่า ดังน้ี 
1) ใน รณีท่ีมีหน่วยความจ้า บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม่
น้อย ว่า 4 MB ต้องมีความร็วสัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม่น้อย
ว่า 2.3 GHz ละมีหน่วยประมวลผลด้าน
ราฟิ  (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย ว่า 10  น หรือ

2) ใน รณีท่ีมีหน่วยความจ้า บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม่น้อย ว่า 6 MB ต้องมีความร็ว
สัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม่น้อย ว่า 1.8 GHz ละมีทคโนโลยี
พิ่มสัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน าร
ประมวลผลสูง
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- มีหน่วยความจ้าหลั  (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี ว่า ขนาดไม่
น้อย ว่า 8 GB
- มีหน่วยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดี ว่า ขนาดความจุไม่
น้อย ว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อย ว่า 250 GB จ้านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพท่ีรองรับความละอียดไม่น้อย ว่า 1,366 x 768 Pixel 
ละมีขนาดไม่น้อย ว่า 12 น้ิว
- มีช่องชื่อมต่อ (Interface) บบ USB 2.0 หรือดี ว่า ไม่น้อย
ว่า 3 ช่อง

- มีช่องชื่อมต่อบบ HDMI หรือ VGA จ้านวนไม่น้อย ว่า 1 ช่อง 
- มีช่องชื่อมต่อระบบครือข่าย (Network Interface) 
บบ 10/100/1000 Base-T หรือดี ว่า จ้านวนไม่น้อย ว่า 1
 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อย ว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
ละ Bluetooth จัดซื้อตาม ณฑ์ราคา ลางละคุณลั ษณะพื้น
ฐาน ารจัดหาอุป รณ์ละระบบคอมพิวตอร์ ฉบับดือน
พฤษภาคม 2563  ระทรวง ICT  - ป็นไปตามหนังสือ ระทรวง
มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม 
 2564  - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 -2565 ฉบับ
พิ่มติม ครั้งท่ี 6/2564  หน้า 79 ล้าดับ 28 (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     
     

งานก่อสร้าง รวม 3,398,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,398,000 บาท

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 3,398,000 บาท
ค่าต่อติมหรือดัดปลงอาคาร หรือสิ่งปลู สร้างต่าง ๆ

โครง ารต่อติมอาคารส้านั งานทศบาลต้าบลมืองพีย จ้านวน 500,000 บาท
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พื่อจ่ายป็นค่าต่อติมอาคารส้านั งานทศบาลต้าบลมืองพีย
 จ้านวน 1 หลัง ตามบบปลนของทศบาลต้าบลมืองพีย
 ท่ี 12 / 65 - ป็นไปตามพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ. 2496

 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับพิ่ม
ติม ครั้งท่ี 6/2564  หน้า 73 ล้าดับ 3 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละ
หรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

ค่า ่อสร้างสิ่งสาธารณูป าร

โครง าร ่อสร้าง ถนน คสล. ซอยมอ บา  หมู่ 2 บ้านหัวขัว จ้านวน 100,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่า ่อสร้างถนนคอน รีตสริมหล็  ขนาดผิว
จราจร  ว้าง 4 มตร ยาว 45 มตร หนา 0.15 มตร ไหล่ทาง
ลู รังข้างละ 0.50 มตร หรือ มีพื้นท่ีจราจรไม่น้อย ว่า 180

 ตารางมตร ตามบบปลนของทศบาลต้าบลมืองพีย
 ท่ี 3 / 65 - ป็นไปตามพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ. 2496

 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับพิ่ม
ติม ครั้งท่ี 6/2564  หน้า 67 ล้าดับ 6 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละ
หรืองินอุดหนุนท่ัวไป)

โครง าร ่อสร้าง ถนน คสล. ซอยสนธยาประชาคม หมู่ 8 บ้านโนน
มือง

จ้านวน 200,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่า ่อสร้างถนนคอน รีตสริมหล็  ขนาดผิว
จราจร  ว้าง 4 มตร ยาว 90 มตร หนา 0.15 มตร ไหล่ทาง
ลู รังข้างละ 0.50 มตร หรือ มีพื้นท่ีจราจรไม่น้อย ว่า 360

 ตารางมตร ตามบบปลนของทศบาลต้าบลมืองพีย
 ท่ี 4 / 65 - ป็นไปตามพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ. 2496

 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับพิ่ม
ติม ครั้งท่ี 6/2564  หน้า 67 ล้าดับ 11 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้
ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)
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โครง าร ่อสร้าง ถนน คสล. ซอยหน้าทศบาล หมู่ 10 บ้านศรีวิลัย จ้านวน 200,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่า ่อสร้างถนนคอน รีตสริมหล็  ขนาดผิว
จราจร  ว้าง 4 มตร ยาว 90 มตร หนา 0.15 มตร ไหล่ทาง
ลู รังข้างละ 0.50 มตร หรือ มีพื้นท่ีจราจรไม่น้อย ว่า 360

 ตารางมตร ตามบบปลนของทศบาลต้าบลมืองพีย
 ท่ี 6 / 65 - ป็นไปตามพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ. 2496

 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับพิ่ม
ติม ครั้งท่ี 6/2564  หน้า 67 ล้าดับ 12 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้
ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)

โครง าร ่อสร้างถนนคสล. ซอยโรงสี หมู่ 9 บ้านโนนส้าราญ จ้านวน 200,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่า ่อสร้างถนนคอน รีตสริมหล็  ขนาดผิว
จราจร  ว้าง 4 มตร ยาว 90 มตร หนา 0.15 มตร ไหล่ทาง
ลู รังข้างละ 0.50 มตร หรือ มีพื้นท่ีจราจรไม่น้อย ว่า 360

 ตารางมตร ตามบบปลนของทศบาลต้าบลมืองพีย
 ท่ี 5 / 65 - ป็นไปตามพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ. 2496

 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565   หน้า 65

 ล้าดับ 49 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)
โครง าร ่อสร้างถนนคอน รีตสริมหล็  ซอยปียืน หมู่ 2 บ้านหัว
ขัว

จ้านวน 100,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่า ่อสร้างถนนคอน รีตสริมหล็  ขนาดผิว
จราจร  ว้าง 4 มตร ยาว 45 มตร หนา 0.15 มตร ไหล่ทาง
ลู รังข้างละ 0.50 มตร หรือ มีพื้นท่ีจราจรไม่น้อย ว่า 180

 ตารางมตร ตามบบปลนของทศบาลต้าบลมืองพีย
 ท่ี 2 / 65 - ป็นไปตามพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ. 2496

 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565   หน้า 58

 ล้าดับ 3 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)
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โครง าร ่อสร้างถนนคอน รีตสริมหล็ ถนนทรายคลอง หมู่ท่ี 1 
บ้านพีย

จ้านวน 200,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่า ่อสร้างถนนคอน รีตสริมหล็  ขนาดผิว
จราจร  ว้าง 4 มตร ยาว 90 มตร หนา 0.15 มตร ไหล่ทาง
ลู รังข้างละ 0.50 มตร หรือ มีพื้นท่ีจราจรไม่น้อย ว่า 360

 ตารางมตร ตามบบปลนของทศบาลต้าบลมืองพีย
 ท่ี 1 / 65 - ป็นไปตามพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ. 2496

 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565   หน้า 58

 ล้าดับ 1 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)
โครง าร ่อสร้างรางระบายน้้า คสล. รูปตัวยู ซอยดงน้อย 6 (ฝัດงซ้าย) 
หมู่ 4 บ้านดงน้อย

จ้านวน 466,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่า ่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ขนาด 0.40 x 0.60

 (ภาย
ใน) ยาว 145  มตร ตามบบปลนของทศบาลต้าบลมืองพีย
ท่ี 7 / 65 - ป็นไปตามพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ. 2496 - ป็น
ไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับพิ่มติม ครั้ง
ท่ี 6/2564  หน้า 67 ล้าดับ 9 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองิน
อุดหนุนท่ัวไป)     

โครง าร ่อสร้างรางระบายน้้า คสล. รูปตัวยู ซอยศาลาประชาคม 
(ฝัດงซ้าย) หมู่ 5 บ้านโส 

จ้านวน 287,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่า ่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ขนาด 0.40 x 0.60

 (ภาย
ใน) ยาว 90 มตร ตามบบปลนของทศบาลต้าบลมืองพีย
ท่ี 78/ 65 - ป็นไปตามพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ. 2496

 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับพิ่ม
ติม ครั้งท่ี 6/2564  หน้า 66 ล้าดับ 2 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละ
หรืองินอุดหนุนท่ัวไป)
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โครง าร ่อสร้างรางระบายน้้า คสล.รูปตัวยู ซอยลือพัฒนาหมู่ 12 
บ้านค้าจริญ

จ้านวน 200,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่า ่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ขนาด 0.40 x 0.60

 (ภาย
ใน) ยาว      มตร ตามบบปลนของทศบาลต้าบลมืองพีย
ท่ี 9 / 65 - ป็นไปตามพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ. 2496 - ป็น
ไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับพิ่มติม ครั้ง
ท่ี 5 พ.ศ.2563  หน้า 5 ล้าดับ 11 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรือ
งินอุดหนุนท่ัวไป)

โครง าร ่อสร้างลานคอน รีตสริมหล็ พร้อมวางรางระบายน้้า
ส้าร็จรูปภายในส้านั งานทศบาลต้าบลมืองพีย

จ้านวน 500,000 บาท

พื่อป็นค่า ่อสร้างลานคอน รีตสริมหล็ ขนาด 883 ตาราง
มตร พร้อมวางรางระบายน้้าส้าร็จรูป ขนาด 0.30*0.30

 มตร (ภายนอ )
ยาว 45  มตร พร้อมบ่อพั  จ้านวน  2 บ่อ ตามบบปลนของ
ทศบาลต้าบลมืองพีย ท่ี 11 / 65 - ป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ทศบาล พ.ศ. 2496 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 -
 2565 ฉบับ พิ่มติม ครั้งท่ี 6/2564 หน้า 73 ล้าดับ 1 (ตั้งจ่าย
จา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัวไป)

โครง ารวางท่อระบายน้้า คสล.ถนนบ้านข่า-บ้าน าน หมู่ 6 บ้านข่า จ้านวน 300,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าวางท่อระบายน้้า คสล.ขนาด ส้นผ่านศูนย์
ลาง 0.40  มตร ยาวไม่น้อย ว่า 210 มตร พร้อมบ่อพั  ตาม

บบปลนของทศบาลต้าบลมืองพีย ท่ี 10 / 65 - ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ. 2496 - ป็นไปตามผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับพิ่มติม ครั้ง
ท่ี 6/2564  หน้า 67 ล้าดับ 10 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองิน
อุดหนุนท่ัวไป)
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ค่าปรับปรุงท่ีดินละสิ่ง ่อสร้าง

โครง ารปรับปรุงอาคาร ็บพัสดุทศบาลต้าบลมืองพีย จ้านวน 145,000 บาท

พื่อจ่ายป็นค่าปรับปรุงอาคาร ็บพัสดุทศบาลต้าบลมืองพีย
 จ้านวน 1 หลัง ตามบบปลนของทศบาลต้าบลมืองพีย
 ท่ี 13 / 65 - ป็นไปตามพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ. 2496

 - ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับพิ่ม
ติม ครั้งท่ี 6/2564  หน้า 73 ล้าดับ 2 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละ
หรืองินอุดหนุนท่ัวไป)     

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 5,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่าย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม่ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครง ารปรับปรุงทัศนียภาพต้าบลมืองพีย จ้านวน 5,000 บาท

พื่อป็นค่าด้านิน ารตามโครง าร ช่นค่าวัสดุอุป รณ์ ค่าจัดซี้
อพันธุ์ ล้าไม้ดอ ไม้ประดับ ค่าจ้างหมารงงาน ละค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ฯลฯ- ป็นไปตามผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 -2565

 หน้า 82 ล้าดับ 2 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุดหนุนท่ัว
ไป)     
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งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 5,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่าย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม่ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครง ารฝึ อบรมอนุรั ษ์พันธุ รรมพืชอันน่ืองมาจา พระราชด้าริ
สมด็จพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช ุมารี

จ้านวน 5,000 บาท

พื่อป็นค่าด้านิน ารตามโครง าร ช่นค่าวัสดุอุป รณ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างละครื่องดื่ม  ค่าจ้างหมารงงาน ค่าจ้าง
ท้าข้อมูลละสรรพคุณพืช ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ- ป็นไปตาม
ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ฉบับพิ่มติม ครั้งท่ี 5 พ.ศ
.2563 หน้า 10 ล้าดับ 1 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ละหรืองินอุด
หนุนท่ัวไป)     
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,072

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

152,887

เงินส้ารองจาย 108,300

เบ้ียยังชีพความพิการ 1,344,000

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 6,311,200

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินคาบ้ารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

28,600

เงินบ้าเหน็จลูกจ้าง
ประจ้า

28,800

เงินสมทบกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

547,700

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลต้าบลเมืองเพีย

98,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,072

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

152,887

เงินส้ารองจาย 108,300

เบ้ียยังชีพความพิการ 1,344,000

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 6,311,200

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินคาบ้ารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

28,600

เงินบ้าเหน็จลูกจ้าง
ประจ้า

28,800

เงินสมทบกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

547,700

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลต้าบลเมืองเพีย

98,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจ้าต้าแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนต้าบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ้า)

คาจ้างลูกจ้างประจ้า 698,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 805,800 475,800 230,760 970,560

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,292,640 402,720 1,495,260 229,920

เงินประจ้าต้าแหนง 246,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

96,780 67,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

96,000 13,260 192,000

เงินวิทยฐานะ 109,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจ้าต้าแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนต้าบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ้า)

คาจ้างลูกจ้างประจ้า 698,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 230,400 2,713,320

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

723,480 7,144,020

เงินประจ้าต้าแหนง 18,000 264,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

163,980

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

48,000 349,260

เงินวิทยฐานะ 109,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 198,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

500,000 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจ้า

70,000

ค่าใช้สอย

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 40,000 10,000

รายจายเก่ียวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานชางส้ารวจ

คาจ้างถายเอกสาร 20,000

คาจ้างปรับปรุงโดเมน 
website

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 198,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 15,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

530,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจ้า

20,000 90,000

ค่าใช้สอย

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 20,000 70,000

รายจายเก่ียวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานชางส้ารวจ

90,000 90,000

คาจ้างถายเอกสาร 20,000

คาจ้างปรับปรุงโดเมน 
website

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างส้ารวจความต้อง
การและความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ประชาชน

10,000

คาจ้างเหมาเก็บคา
บริการเก็บขนขยะ

24,000

คาจ้างเหมาจดมิเตอร์น้้า
ประปา

30,000

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจ้าศูนย์
สุขภาพบ้านขา หมู 6

90,000

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานหนวยการ
แพทย์ฉุกเฉิน (1669)

372,000

คาจ้างเหมาชวยปฏิบัติ
งานธุรการ

102,000

คาจ้างเหมาชวยปฏิบัติ
งานพัสดุ

102,000

คาจ้างเหมาบริการ 10,000

คาจ้างเหมาบริการ
ก้าจัดขยะมูลฝอย

135,000

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่ปฏิบัติงานซอม
แซมระบบประปา

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างส้ารวจความต้อง
การและความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ประชาชน

10,000

คาจ้างเหมาเก็บคา
บริการเก็บขนขยะ

24,000

คาจ้างเหมาจดมิเตอร์น้้า
ประปา

30,000

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจ้าศูนย์
สุขภาพบ้านขา หมู 6

90,000

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานหนวยการ
แพทย์ฉุกเฉิน (1669)

372,000

คาจ้างเหมาชวยปฏิบัติ
งานธุรการ

102,000

คาจ้างเหมาชวยปฏิบัติ
งานพัสดุ

102,000

คาจ้างเหมาบริการ 110,000 120,000

คาจ้างเหมาบริการ
ก้าจัดขยะมูลฝอย

135,000

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่ปฏิบัติงานซอม
แซมระบบประปา

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่ปฏิบัติงานดูแล
ระบบประปา

90,000

คาจ้างเหมาบริการชวย
ครูผู้ดูแลเด็ก

90,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถดับเพลิง
และพนักงานดับเพลิง

432,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

30,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

20,000

คาธรรมเนียม

คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน

50,000

คาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2,000

คารังวัดที่ดินสาธารณ
ประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่ปฏิบัติงานดูแล
ระบบประปา

90,000

คาจ้างเหมาบริการชวย
ครูผู้ดูแลเด็ก

90,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถดับเพลิง
และพนักงานดับเพลิง

432,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

20,000

คาธรรมเนียม 5,000 5,000

คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน

20,000 70,000

คาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2,000

คารังวัดที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรมวัน
สถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

10,000

โครงการจัดท้าหรือปรับ
ปรุงแผนที่ภาษี

20,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
จัดท้าและทบทวนปรับ
ปรุงแผนชุมชน

20,000

โครงการปรับปรุง
ทัศนียภาพต้าบลเมือง
เพีย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไข้เลือด
ออก

15,000

โครงการฝึกอบรม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรมวัน
สถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

10,000

โครงการจัดท้าหรือปรับ
ปรุงแผนที่ภาษี

20,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
จัดท้าและทบทวนปรับ
ปรุงแผนชุมชน

20,000

โครงการปรับปรุง
ทัศนียภาพต้าบลเมือง
เพีย

5,000 5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไข้เลือด
ออก

15,000

โครงการฝึกอบรม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลวัน
ส้าคัญ

12,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาล

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริการการ
ศึกษา

672,485

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

10,000

โครงการอบรมการ
ประดิษฐ์ของเหลือใช้ให้
เกิดมูลคา

10,000

จ้างเหมาเก็บคาน้้า
ประปา

74,400

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 20,000 5,000 30,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลวัน
ส้าคัญ

12,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาล

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริการการ
ศึกษา

672,485

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

10,000

โครงการอบรมการ
ประดิษฐ์ของเหลือใช้ให้
เกิดมูลคา

10,000

จ้างเหมาเก็บคาน้้า
ประปา

74,400

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 150,000 205,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 567,196

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 155,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 5,000 25,000

วัสดุส้านักงาน 70,000

วัสดุอื่น 120,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

250,000

คาไฟฟ้า 300,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์ส้านักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 592,196

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 15,000 170,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุส้านักงาน 10,000 80,000

วัสดุอื่น 120,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

250,000

คาไฟฟ้า 300,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์ส้านักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

70,800

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All in 

one ส้าหรับส้านักงาน  
จ้านวน 1 เครื่อง

17,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All in 

one ส้าหรับส้านักงาน 
จ้านวน 1 เครื่อง

17,000 17,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
ส้าหรับประมวลผล  
จ้านวน 1 เครื่อง

16,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
ส้าหรับประมวลผล 
จ้านวน 1 เครื่อง

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง  จ้านวน 1 
เครื่อง

9,500

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ จ้านวน 
1 เครื่อง

4,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

70,800

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All in 

one ส้าหรับส้านักงาน  
จ้านวน 1 เครื่อง

17,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All in 

one ส้าหรับส้านักงาน 
จ้านวน 1 เครื่อง

17,000 51,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
ส้าหรับประมวลผล  
จ้านวน 1 เครื่อง

16,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
ส้าหรับประมวลผล 
จ้านวน 1 เครื่อง

22,000 22,000

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง  จ้านวน 1 
เครื่อง

9,500

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ จ้านวน 
1 เครื่อง

4,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ จ้านวน 1 
เครื่อง

4,300

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ จ้านวน 2 
เครื่อง

8,600

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้า 
แบบหอยโขง เครื่อง
ยนต์เบนซิล ขนาด 7 
แรงม้า จ้านวน 1 เครื่อง

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้้า 
แบบหอยโขง เครื่อง
ยนต์เบนซิล ขนาด 7 
แรงม้า จ้านวน 1 เครื่อง

17,800

คาจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ จ้านวน 2 
ตัว

คาจัดซื้อโต๊ะทางาน
ระดับปฏิบัติการ - 
ช้านาญการ จ้านวน 4 
ตัว

28,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ จ้านวน 1 
เครื่อง

4,300

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ จ้านวน 2 
เครื่อง

8,600

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้า 
แบบหอยโขง เครื่อง
ยนต์เบนซิล ขนาด 7 
แรงม้า จ้านวน 1 เครื่อง

17,800 17,800

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้้า 
แบบหอยโขง เครื่อง
ยนต์เบนซิล ขนาด 7 
แรงม้า จ้านวน 1 เครื่อง

17,800

คาจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ จ้านวน 2 
ตัว

4,000 4,000

คาจัดซื้อโต๊ะทางาน
ระดับปฏิบัติการ - 
ช้านาญการ จ้านวน 4 
ตัว

28,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อโต๊ะท้างาน
ระดับปฏิบัติการ - 
ช้านาญการ จ้านวน 1 
ตัว

7,000

คาจัดซื้อรถ
จักรยานยนต์ ขนาด 
120 ซีซี จ้านวน 1 คัน

54,700

คาจัดซื้อเลื่อยยนต์ 
จ้านวน 1 เครื่อง

คาจัดซื้อเลื่อยยนต์ 
จ้านวน 2 เครื่อง

20,000

คาจัดซื้อเลื่อยวงเดือน
ไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 
8 น้ิว  จ้านวน 1 เครื่อง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการกอสร้าง ถนน 
คสล. ซอยมอกกบาก 
หมู 2 บ้านหัวขัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อโต๊ะท้างาน
ระดับปฏิบัติการ - 
ช้านาญการ จ้านวน 1 
ตัว

7,000

คาจัดซื้อรถ
จักรยานยนต์ ขนาด 
120 ซีซี จ้านวน 1 คัน

54,700 109,400

คาจัดซื้อเลื่อยยนต์ 
จ้านวน 1 เครื่อง

10,000 10,000

คาจัดซื้อเลื่อยยนต์ 
จ้านวน 2 เครื่อง

20,000

คาจัดซื้อเลื่อยวงเดือน
ไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 
8 น้ิว  จ้านวน 1 เครื่อง

6,400 6,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการกอสร้าง ถนน 
คสล. ซอยมอกกบาก 
หมู 2 บ้านหัวขัว

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้าง ถนน 
คสล. ซอยสนธยา
ประชาคม หมู 8 บ้าน
โนนเมือง

โครงการกอสร้าง ถนน 
คสล. ซอยหน้าเทศบาล 
หมู 10 บ้านศรีวิลัย

โครงการกอสร้างถนน
คสล. ซอยโรงสี หมู 9 
บ้านโนนส้าราญ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยปียืน หมู 2 บ้านหัว
ขัว

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ทรายคลอง หมูที่ 1 
บ้านเพีย

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้้า คสล. รูปตัวยู 
ซอยดงน้อย 6 (ฝั่งซ้าย) 
หมู 4 บ้านดงน้อย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้าง ถนน 
คสล. ซอยสนธยา
ประชาคม หมู 8 บ้าน
โนนเมือง

200,000 200,000

โครงการกอสร้าง ถนน 
คสล. ซอยหน้าเทศบาล 
หมู 10 บ้านศรีวิลัย

200,000 200,000

โครงการกอสร้างถนน
คสล. ซอยโรงสี หมู 9 
บ้านโนนส้าราญ

200,000 200,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยปียืน หมู 2 บ้านหัว
ขัว

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ทรายคลอง หมูที่ 1 
บ้านเพีย

200,000 200,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้้า คสล. รูปตัวยู 
ซอยดงน้อย 6 (ฝั่งซ้าย) 
หมู 4 บ้านดงน้อย

466,000 466,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้้า คสล. รูปตัวยู 
ซอยศาลาประชาคม (ฝั่ง
ซ้าย) หมู 5 บ้านโสกแก

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้้า คสล.รูปตัวยู 
ซอยลือพัฒนาหมู 12 
บ้านค้าเจริญ

โครงการกอสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางรางระบายน้้า
ส้าเร็จรูปภายในส้านัก
งานเทศบาลต้าบลเมือง
เพีย

โครงการตอเติมอาคาร
ส้านักงานเทศบาลต้าบล
เมืองเพีย

โครงการปรับปรุงอาคาร
เก็บพัสดุเทศบาลต้าบล
เมืองเพีย

โครงการวางทอระบาย
น้้า คสล.ถนนบ้าน
ขา-บ้านกาน หมู 6 บ้าน
ขา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:41:40 หน้า : 25/34

163

User
Textbox

User
Textbox



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้้า คสล. รูปตัวยู 
ซอยศาลาประชาคม (ฝั่ง
ซ้าย) หมู 5 บ้านโสกแก

287,000 287,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้้า คสล.รูปตัวยู 
ซอยลือพัฒนาหมู 12 
บ้านค้าเจริญ

200,000 200,000

โครงการกอสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางรางระบายน้้า
ส้าเร็จรูปภายในส้านัก
งานเทศบาลต้าบลเมือง
เพีย

500,000 500,000

โครงการตอเติมอาคาร
ส้านักงานเทศบาลต้าบล
เมืองเพีย

500,000 500,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
เก็บพัสดุเทศบาลต้าบล
เมืองเพีย

145,000 145,000

โครงการวางทอระบาย
น้้า คสล.ถนนบ้าน
ขา-บ้านกาน หมู 6 บ้าน
ขา

300,000 300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ To be 

Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
ขา หมู 6

20,000

โครงการ To be 

Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
ค้าเจริญ หมู 12

20,000

โครงการ To be 

Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
ดงเค็ง หมู 11

20,000

โครงการ To be 

Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
ดงน้อย หมู 4

20,000

โครงการ To be 

Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
โนนเมือง หมู 8

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ To be 

Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
ขา หมู 6

20,000

โครงการ To be 

Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
ค้าเจริญ หมู 12

20,000

โครงการ To be 

Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
ดงเค็ง หมู 11

20,000

โครงการ To be 

Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
ดงน้อย หมู 4

20,000

โครงการ To be 

Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
โนนเมือง หมู 8

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการ To be 

Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
โนนส้าราญ หมู 9

20,000

โครงการ To be 

Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
เพีย หมู 1

20,000

โครงการ To be 

Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
ศรีวิลัย หมู 10

20,000

โครงการ To be 

Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
โสกแก หมู 5

20,000

โครงการ To be 

Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
หัวขัว หมู 2

20,000

โครงการอุดหนุนกองทุน
แมของแผนดินบ้านขา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการ To be 

Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
โนนส้าราญ หมู 9

20,000

โครงการ To be 

Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
เพีย หมู 1

20,000

โครงการ To be 

Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
ศรีวิลัย หมู 10

20,000

โครงการ To be 

Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
โสกแก หมู 5

20,000

โครงการ To be 

Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
หัวขัว หมู 2

20,000

โครงการอุดหนุนกองทุน
แมของแผนดินบ้านขา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนการ
ออกหนวยบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัยพิบัติฯ การ
ให้การสงเคราะห์และ
การสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยติด
เตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่ อ้าเภอกุดจับ

30,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณเจ้าหน้าที่ชวย
งานพัฒนาการศึกษา 
(ครูชวยสอน) โรงเรียน
บ้านขา หมู 6

70,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณเจ้าหน้าที่ชวย
งานพัฒนาการศึกษา 
(ครูชวยสอน) โรงเรียน
บ้านดงน้อย หมู 4

70,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณเจ้าหน้าที่ชวย
งานพัฒนาการศึกษา 
(ครูชวยสอน) โรงเรียน
บ้านโสกแกค้าเจริญ  
หมู 12

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนการ
ออกหนวยบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัยพิบัติฯ การ
ให้การสงเคราะห์และ
การสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยติด
เตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่ อ้าเภอกุดจับ

30,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณเจ้าหน้าที่ชวย
งานพัฒนาการศึกษา 
(ครูชวยสอน) โรงเรียน
บ้านขา หมู 6

70,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณเจ้าหน้าที่ชวย
งานพัฒนาการศึกษา 
(ครูชวยสอน) โรงเรียน
บ้านดงน้อย หมู 4

70,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณเจ้าหน้าที่ชวย
งานพัฒนาการศึกษา 
(ครูชวยสอน) โรงเรียน
บ้านโสกแกค้าเจริญ  
หมู 12

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอ้าเภอกุดจับ

20,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันส้าหรับ 
โรงเรียน บ้านขา หมู 6

235,200

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันส้าหรับ 
โรงเรียน บ้านดงน้อย 
หมู 4

252,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันส้าหรับ 
โรงเรียน บ้านโสกแกค้า
เจริญ หมู 5

382,200

รวม 8,805,559 11,579,300 974,020 4,591,101 712,000 520,680 1,547,560 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอ้าเภอกุดจับ

20,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันส้าหรับ 
โรงเรียน บ้านขา หมู 6

235,200

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันส้าหรับ 
โรงเรียน บ้านดงน้อย 
หมู 4

252,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันส้าหรับ 
โรงเรียน บ้านโสกแกค้า
เจริญ หมู 5

382,200

รวม 5,039,780 10,000 33,800,000
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ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง 
ประกอบ 

 

เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 
เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ  
จังหวัดอุดรธานี 
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